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Pedoman Transliterasi Arab – Indonesia

No Arab
Indonesia

Keterangan
Besar Kecil

1 ا Tidak dilambangkan
2 ب B b Be
3 ت T t Te
4 ث Ṡ ṡ )es )dengan titik di atas
5 ج J j Je
6 ح Ḥ ḥ )Ha )dengan titik di bawah
7 خ Kh kh Ka dan ha
8 د D d De
9 ذ Ż ż )Zet )dengan titik di atas
10 ر R r Er
11 ز Z z Zet
12 س S s Es
13 ش Sy sy Es dan ye
14 ص Ṣ ṣ )Es )dengan titik di bawah
15 ض Ḍ ḍ )De )dengan titik di bawah
16 ط Ṭ ṭ )Te )dengan titik di bawah
17 ظ Ẓ ẓ )Zet )dengan titik di bawah
18 ع ' ' Koma di atas
19 غ G g Ge
20 ف F f Ef
21 ق Q q Qi
22 ك K k Ka
23 ل L l El
24 م M m Em
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25 ن N n En
26 و W w We
27 هـ H h Ha
28 ء ` ` Apostrof
29 ي Y y Ye

Simbolisasi Huruf Madd

Arab Indonesia Contoh
Besar Kecil Indonesia Arab

ــَـا Ā ā Qāla قال
ــِـي Ī ī Qīla قيل
ـــُــو Ū ū Yaqūlu يقول 
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Mukadimah

Mukadimah

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga se-
lawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita 
Muhammad, seluruh keluarga, dan para sahabat beliau.

Ammā ba’du,

Buku yang berada di hadapan Anda ini, memuat beberapa pe-
tunjuk dan renungan ringkas seputar saripati Al-Qur`ān, juz 
demi juz melalui tema utama yang dikandungnya. Saya men-
yuguhkannya untuk Anda—saudara-saudari seiman—dengan 
harapan menjadi pelita yang memberi petunjuk dalam me-
mahami tema-tema penting yang termuat dalam juz-juz Al-
Qur`ān. Semoga tulisan ini bisa membuka hati kita untuk leb-
ih menadaburkan firman Allah, berinteraksi dengannya, serta 
menyucikan hati dengannya; karena tiga poin ini merupakan 
tujuan utama diturunkannya Al-Qur`ān. 

Anda barangkali akan menemui poin-poin tertentu terkait be-
berapa ayat secara langsung yang tujuannya adalah untuk men-
didik jiwa, meningkatkan kualitas iman, atau karena poin-poin 
tersebut merupakan kaidah penting terkait nas-nas Al-Qur`ān, 
juga karena sebab lainnya. Namun, hal tersebut bukanlah tu-
juan pokok penulisan buku ini, karena tujuan utama penulisan-
nya adalah pembahasan tematik ayat-ayat Al-Qur`ān. 
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Dalam penulisan buku ini, saya menyadari betapa beratnya 
bila harus memaparkan bahasan yang bersumber dari ucapan 
para sastrawan secara ringkas, apatah lagi bila yang harus saya 
ringkas ini adalah firman suci Ilahi yang tidak disamai oleh se-
suatu pun? Bahkan keutamaan firman-Nya bila dibandingkan 
dengan ucapan makhluk-Nya adalah seperti keutamaan Allah 
Subḥānahu wa Ta’ālā atas semua makhluk.

Sya’bān, 1434 H
Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil

)Direvisi pada tahun 1438 H)

Introduction
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Juz 1

1. Surah Al-Fātiḥah adalah pembuka Al-Qur`ān sekaligus surah 
yang paling agung. Di dalamnya ditegaskan beberapa persoalan ur-
gen, di antaranya:

• pujian dan sanjungan kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang termaktub 
dalam setengah surat dari bagian pertama;

• ikhlas beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah 
Ta’ālā; dan

• penjelasan hakikat hidayah serta golongan orang-orang yang terh-
alang darinya.

Muslim yang senantiasa membaca atau mendengar surah Al-Fātiḥah 
sebanyak 17 kali sehari semalam harus menjadi orang yang paling 
jauh dari sikap menyerupai orang-orang kafir. Sebab, hal itu tidak 
pantas bagi seorang mukmin dan mukminah yang berlindung dari 
perilaku mereka dengan membaca ayat:

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai (Yahudi), dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nas-
rani).” (Al-Fātiḥah: 6-7)

Setelah itu, ia malah menyerupai perilaku orang-orang kafir tersebut.

2. Surah Al-Baqarah merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur`ān 
dan banyak memiliki keutamaan dalam hadis-hadis sahih. Di an-
tara tema penting yang ditekankan di dalamnya adalah pembinaan 
hati kaum mukminin untuk tunduk dan patuh kepada seluruh per-
intah dan larangan Allah. Di samping itu, ada peringatan agar tidak 

Juz 1
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menyerupai kaum Yahudi yang gagal melewati ujian, berupa imple-
mentasi perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Adapun para 
sahabat raḍiyallāhu’anhum, mereka sukses menyelesaikan ujian 
dari Allah Ta’ālā, tatkala Surah Al-Baqarah ini turun dengan mem-
bawa banyak perintah dan kewajiban. Sebab itu, Allah pun menyan-
jung mereka di penghujung surah dengan firman-Nya:

“Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan ke-
padanya (Al-Qur`ān) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang 
yang beriman.” )Al-Baqarah: 285)  

3. Ayat-ayat permulaan Surah Al-Baqarah memaparkan jenis-jenis 
golongan manusia; yaitu kaum mukminin, orang-orang kafir, dan 
kaum munafikin. Juga tentang sikap mereka terhadap iman kepada ra-
sul dan risalah yang dibawanya. Ayat-ayat tersebut membahas sikap 
kaum munafikin secara panjang lebar; karena begitu besarnya bahaya 
mereka terhadap umat ini, lantaran ketidakjelasan sikap dan kesama-
ran iman mereka, antara kaum mukminin dan orang-orang kafir.

4. Di dalamnya terdapat pemaparan kisah Nabi Adam dan istrinya 
‘alaihimas-salām serta kisah keduanya turun ke bumi. Ini merupa-
kan kisah pertama dalam Al-Qur`ān berdasarkan urutan mushaf. Da-
lam surah ini juga terdapat peringatan pertama bagi seorang muslim 
agar mengenal musuh utamanya, yaitu sejarah permusuhannya den-
gan manusia sudah ada sejak manusia pertama diciptakan.

5. Juz satu ini menyebutkan kisah pertama Bani Israil dalam Al-
Qur`ān. Khususnya kaum Yahudi; sikap mereka terhadap Al-Qur`ān, 
dan perlakuan mereka kepada para rasul secara umum, serta kepada 
Nabi kita Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam secara khusus. 

6. Kita juga bisa membaca kisah sapi betina secara detail. Ini mer-
upakan pesan penting bagi umat Islam. Yang menjadi poin utaman-
ya adalah peringatan untuk tidak boleh ragu-ragu dalam mengim-

Juz 1
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plementasikan perintah-perintah Allah, dan sikap keraguan tersebut 
merupakan faktor kerasnya hati. Juga sebagai petunjuk bahwa sikap 
seorang mukmin sejati adalah tunduk dan patuh kepada perintah 
Allah Ta’ālā sesegera mungkin. Karena sikap inilah, Allah Ta’ālā 
menyanjung kaum mukminin di akhir Surah Al-Baqarah sebagaima-
na telah disebutkan sebelumnya.

7. Pemaparan kisah terperinci tentang penghinaan dan permusuhan 
kaum Yahudi terhadap para nabi dan para malaikat yang mulia.

8. Melarang pelaksanaan zikir dan ibadah kepada Allah dalam mas-
jid dan melakukan berbagai usaha untuk merobohkannya merupa-
kan sikap kaum Nasrani yang hina. Maka, sungguh binasa orang-
orang yang menyerupai tingkah laku mereka.

9. Di dalamnya juga terdapat kisah pembangunan Masjidilharam, 
nabi yang membangunnya, dan tata cara pembangunannya.

10. Kepemimpinan dalam agama tidak akan diraih oleh orang-
orang zalim, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Sub-
ḥānahu wa Ta’ālā:

“Janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” )Al-Baqarah: 124)

11. Pendidikan anak dan penyampaian pesan-pesan kebaikan kepa-
da mereka tidak memiliki batas waktu tertentu, bahkan hendaknya 
terus berlanjut meski orang tua berada dalam kondisi menjelang ke-
matiannya, sebagaimana dalam kisah Nabi Ya’qūb ‘ālaihis-salām 
yang disebutkan dalam firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya’qūb 
ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ‘Apa yang kaum sembah 
sepeninggalku?’” )Al-Baqarah: 133)

Juz 1
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12. Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usa-
hakan dan bagimu apa yang kamu telah usahakan. Dan kamu tidak 
akan diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mer-
eka kerjakan.” )Al-Baqarah: 141)

Ayat ini menjelaskan bantahan tegas kepada orang-orang yang 
membangga-banggakan nasabnya yang mulia dan mengharapkan 
keselamatan dengannya. Padahal, nasab sama sekali tidak memberi-
kan manfaat apa-apa walaupun terhubung dengan Al-Khalīl Ibrahim 
‘ālaihis-salām atau Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, kare-
na tolok ukur keselamatan itu terletak pada amalan dan usaha.

Juz 1
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Juz 2

1. Di awal juz ini, dibahas kembali perihal kaum Yahudi dan sikap 
mereka yang mencela pemindahan kiblat kaum muslimin ke Kak-
bah, bantahan terhadap mereka, dan penjelasan keutamaan umat ini 
sebagai umat terbaik.
2. Perhatian terhadap tazkiyah an-nufūs )penyucian jiwa) lebih ur-
gen dibandingkan perhatian terhadap arah kiblat kita ketika beriba-
dah, meskipun keduanya sama-sama penting. 
3. Pesan penting tentang kesabaran secara gamblang, beberapa kiat 
untuk konsisten dengannya, dan dampak positifnya. Ketiga hal ini 
Allah sebutkan dalam beberapa ayat ringkas yang luar biasa, yaitu 
firman-Nya yang berbunyi:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat se-
bagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang 
gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarn-
ya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh 
akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, ke-
laparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah 
berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang 
yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: `Innā lillāhi 
wa innaa ilaihi rāji’ūn’. Mereka itulah yang mendapat keberkatan 
yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah 
orang-orang yang mendapat petunjuk.” )Al-Baqarah: 153-157)
4. Penjelasan detail tentang kewajiban ibadah puasa beserta hukum-hukum 
yang terkait dengannya. Ayat-ayat tentang puasa dalam juz dua ini merupa-
kan satu-satunya tempat penyebutan ibadah puasa dalam Al-Qur`ān. Oleh 
karena itu, hendaklah Anda menghayatinya dengan saksama.

Juz 2
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5. Penjelasan sebagian hukum yang berkaitan dengan ibadah haji. 
Surah Al-Baqarah ini menegaskan hukum-hukum praktis ibadah 
haji. Adapun Surah Al-Ḥajj, lebih menekankan penjelasan amalan 
hati dan sisi penguatan iman dalam ibadah haji.
6. Pada juz dua ini, terdapat penjelasan tentang sebagian besar hu-
kum yang terkait dengan keluarga secara luas dan gamblang; seperti 
pernikahan, talak dan penyusuan anak, dan mengaitkan tema-tema 
ini dengan ketakwaan serta murāqabatullāh )pengawasan Allah) se-
cara langsung. Ini sebagai satu bukti yang jelas tentang perhatian 
agama Islam yang mulia terhadap seluruh aspek kehidupan manu-
sia, dan bahwa agama ini telah memberikan petunjuk serta men-
gatur seluruh tingkah laku kita. Hal ini berbeda jauh dengan klaim 
sebagian kaum munafikin yang menyatakan bahwa agama Islam ini 
hanya mengatur urusan ibadah.
7. Penegasan tentang keterkaitan antara hukum-hukum kehidupan 
berkeluarga dengan keimanan kepada hari kiamat; lantaran besarnya 
pengaruh positif keimanan dalam diri seorang insan untuk menerap-
kan hukum-hukum tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
8. Dalam kisah Jālūt yang disebutkan di akhir juz dua, terdapat pela-
jaran agung tentang kesabaran. Faktor kemenangan terhadap musuh 
tidak hanya berupa banyaknya jumlah pejuang.
9. Dalam kisah tersebut juga terdapat pelajaran bagi seorang dai 
untuk senantiasa menempa dirinya dengan sikap sabar dan ketegu-
han iman hingga akhir hayatnya. Seorang dai hendaknya menyadari 
bahwa di persimpangan jalan dakwahnya kadang akan diuji dengan 
sikap orang-orang yang meninggalkannya ketika berdakwah.
10. Ayat kedua dari bagian terakhir juz ini, menegaskan tentang su-
natullah di alam semesta, yaitu firman Allah Ta’ālā:
“Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan seba-
gian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai 
karunia (yang dilimpahkan-Nya) ke seluruh alam.” )Al-Baqarah: 251)

Juz 2
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Juz 3

1. Pada juz tiga ini terdapat ayat paling agung yaitu Ayat Kursi. Tad-
aburilah rahasia yang tersirat dari keagungannya dan renungi ban-
yaknya nama-nama serta sifat Allah yang disebutkan di dalamnya.
2. Setelah Ayat Kursi, Allah Ta’ālā menyebutkan tiga kisah yang 
sangat perlu ditadaburkan dan direnungi kandungannya, yaitu kisah 
Nabi Ibrahim ‘alaihis-salām dengan Raja Namrūd, kisah seorang 
hamba Allah yang melewati sebuah negeri, dan kisah Nabi Ibrahim 
dengan empat ekor burung.
3. Di dalamnya terdapat motivasi dan anjuran meminjami Allah dengan 
pinjaman yang baik )berupa infak di jalan Allah) dan sedekah, serta 
peringatan bahwa setan itu menjanjikan manusia dengan kefakiran, se-
dangkan Allah menjanjikan mereka dengan kelapangan rezeki.
4. Peringatan dan ancaman tentang praktik riba, hal ini merupakan 
bentuk perang terhadap Allah dan rasul-Nya.
5. Keberadaan ayat yang panjang tentang utang piutang membukti-
kan besarnya perhatian agama Islam terhadap persoalan ekonomi.
6. Pada permulaan Surah Āli ‘Imrān terdapat penjelasan bahwa Al-
Qur`ān adalah Furqān yaitu pembeda antara yang hak dan batil, dan 
Allah tidak akan meridai dan menerima agama selain Islam.
7. Dalam kisah ibunya Maryam terdapat dalil efek positif niat baik 
orang tua terhadap kesalehan putra-putrinya serta perlindungan Al-
lah kepada mereka.
8. Dalam kisah ibu Maryam juga terdapat contoh dan keteladanan 
tentang kekuatan tekad dalam memiliki anak. Dia memohon kepa-
da Allah agar anaknya itu menjadi pelayan Bait Al-Maqdis. Maka, 
camkanlah wahai para suami dan istri! Sudahkah terlintas dalam 
benakmu untuk memohon kepada Allah anak keturunan dengan niat 
agar mereka menjadi pelayan agama Allah?

Juz 3
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9. Dalam juz ini, terdapat penjelasan bahwa agama Nabi Musa, Isa, dan 
Muhammad ‘alaihim aṣ-ṣalātu wa as-salām berada di atas tauhid yaitu 
mengesakan Allah dan menafikan kesyirikan. Sehingga, siapa saja—
dari umat mereka—yang melakukan praktik kesyirikan terhadap mer-
eka atau terhadap selain mereka )dengan menjadikan mereka sebagai 
tandingan Allah), maka pada hakikatnya bukanlah pengikut mereka.
10. Pelajaran penting dalam memberikan kritikan dan penilaian ke-
pada masyarakat luas, yaitu sikap menggeneralisasi kritikan kepada 
seluruh individu adalah sebuah kesalahan, meskipun kepada orang 
yang memusuhi kita. Tadaburilah ayat berikut ini!
“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan ke-
padanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya ke-
padamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau 
percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya ke-
padamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu 
disebabkan mereka berkata, ‘Tidak ada dosa bagi kami terhadap 
orang-orang buta huruf.’ Mereka mengatakan hal yang dusta terha-
dap Allah, padahal mereka mengetahui.” (Āli ‘Imrān: 75) 
Begitu juga Allah Subḥānahu wa Ta’ālā: 
“Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada 
golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam 
hari, dan mereka (juga) bersujud (shalat).” (Āli ‘Imrān: 113) 
11. Makna “rabbāniyyah” )pengabdi-pengabdi Allah) tidak dise-
butkan dalam Al-Qur`ān kecuali dalam surah ini. Ini merupakan 
karakter ulama yang mendidik manusia secara bertahap dari bidang 
ilmu yang ringan sebelum bidang ilmu yang berat, serta bersabar 
dalam mengajarkan agama ini kepada manusia. Allah Subḥānahu 
wa Ta’ālā berfirman:
“Tetapi (dia berkata), ‘Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, 
karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarin-
ya!’” (Āli ‹Imrān: 79)     

Juz 3
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Juz 4

1. Dalam juz ini terdapat penyebutan rumah ibadah yang pertama 
kali dibangun untuk manusia  )Kakbah). Ayat ini menjadi salah dalil 
kewajiban menunaikan ibadah haji.

2. Berpegang teguh dengan Kitabullah, menyatukan kalimat di 
atasnya dan menjauhi perselisihan; merupakan sebab kekuatan dan 
kejayaan umat ini.

3. Firman Allah Ta’ āla:

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Āli ‘Imrān: 110) 

Ayat ini serta ayat sebelum dan setelahnya dalam Surah Āli ‘Im-
rān menunjukkan secara jelas tentang kedudukan amar makruf nahi 
mungkar, yaitu Allah Ta’ālā mendahulukan penyebutannya sebelum 
penyebutan iman kepada-Nya demi menegaskan bahwa perbuatan 
tersebut merupakan salah satu keistimewaan umat ini, sekaligus 
sebagai bukti nyata keimanan seorang muslim, dan benteng kukuh 
agama ini agar ajaran-ajarannya tidak sirna. 

4. Firman Allah Ta’ālā:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjad-
ikan teman orang-orang yang di luar kalangan kalian (seagama) 
sebagai teman kepercayaan kalian, (karena) mereka tidak hen-
ti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka mengharapkan kehancu-

Juz 4
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ran kalian. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan 
apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah 
Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami), jika kalian men-
gerti.” (Āli ‹Imrān: 118)

Ayat ini beserta ayat-ayat setelahnya dalam Surah Āli ‹Imrān 
merupakan bentuk peringatan dini tentang bahaya orang-orang 
kepercayaan yang jahat bagi para pemimpin umat ini.

5. Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi 
hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beri-
man pada pos-pos pertempuran. Dan Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.” (Āli ‹Imrān: 121)

Mulai dari ayat ini, Allah menceritakan secara detail tentang Perang 
Uhud, maka tadaburilah ayat-ayat tersebut sambil mengkaji poin-
poin atau tema yang ditegaskan di dalamnya. Di antara poin tersebut 
adalah penjelasan tentang efek negatif maksiat terhadap kelemahan 
umat ini, di antara hal yang terbesar adalah menjamurnya praktik 
riba dan sikap tamak terhadap dunia.

6. Di dalamnya terdapat penyebutan sifat-sifat hamba Allah yang 
bertakwa. Hayatilah sifat-sifat ini dan berusahalah untuk meraih 
derajat mereka. Hal tersebut dinyatakan mulai dalam firman Allah 
Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan 
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dise-
diakan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Āli ‘Imrān: 133) 

Hingga firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Inilah (Al-Qur`ān) suatu keterangan yang jelas untuk semua ma-
nusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (Āli ‘Imrān: 138)

Juz 4
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7. Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Dan janganlah kalian (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih 
hati, sebab kalian paling tinggi (derajatnya), jika kalian orang beri-
man.” (Āli ‘Imrān: 139)

Ayat ini merupakan dalil yang jelas tentang sifat merasa hina atau 
sedih selama kalian masih menjadi orang-orang mukmin yang 
mengikuti nabi kalian. Adapun musibah dan bencana yang datang 
melanda, tidak boleh menjadi faktor adanya perasaan hina dan sedih 
dalam hati kalian.

8. Perincian tentang sikap kaum Yahudi yang kontradiktif.

9. Perhatikan hasil dari pendidikan rabbani dalam ayat ini:

“Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah 
besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) 
lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah 
semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah 
mencintai orang-orang yang sabar.” (Āli ‘Imrān: 146)

Ayat ini memberikan berbagai pelajaran kepada para pemuda yang 
memiliki semangat dan tekad luar biasa. Bahwa tidak ada jihad dan 
perjuangan kecuali setelah melewati berbagai pembinaan di tangan 
para ulama rabbani.

10. Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergan-
tian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang berakal.”  (Āli ‘Imrān: 190)

Penghujung Surah Āli ‹Imrān yang dimulai dari ayat ini hingga ayat 
terakhir memiliki keutamaan yang agung. Nabi kita Muhammad ṣal-
lallāhu ‘alaihi wa sallam selalu membacanya setiap bangun tidur. Sebab 
itu, tadaburilah makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.
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Juz 4

11. Surah An-Nisā` berawal dari juz ini. Untuk diketahui, ini mer-
upakan surah yang sering menegaskan urgensi hak-hak kaum duafa; 
yaitu anak-anak yatim, kaum wanita, dan orang-orang yang tertin-
das di muka bumi—dari golongan yang tidak mampu berhijrah un-
tuk menghindari penindasan tersebut.

12. Allah Ta’ālā menyebutkan secara langsung pembagian harta 
warisan melalui firman-Nya dengan tujuan menghindarkan perse-
lisihan yang biasa terjadi di antara anggota keluarga karena faktor 
harta. 

13. Pemberian hak waris terhadap kaum wanita. Turunnya ayat ini 
secara terperinci pada masa hak-hak waris wanita terhadap harta 
warisan dirampas. Ayat ini merupakan sekian contoh di antara be-
sarnya perhatian agama suci ini terhadap hak-hak kaum wanita.

14. Juz ini diakhiri dengan penjelasan tentang golongan wanita yang 
haram dinikahi karena nasab. Jumlah mereka ada tujuh, yaitu seperti 
yang disebutkan dalam firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā mulai dari:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-sauda-
ra ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perem-
puan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-la-
ki.” (An-Nisā` : 23) 

Setelah penyebutan tujuh orang mahram wanita ini, Allah menyebut-
kan mahram lainnya dari sisi hubungan sepersusuan atau perbe-
sanan.  
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Juz 5

1. Juz ini memuat pembahasan tentang ikatan keluarga, khususn-
ya pergaulan antara pasangan suami istri, serta cara menghilangkan 
perselisihan di antara keduanya dengan memprioritaskan prinsip is-
lah )perdamaian).

2. Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang 
tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 
dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabīl dan hamba sa-
haya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
sombong dan membanggakan diri.” (An-Nisā`: 36)

Dalam ayat ini terdapat sepuluh orang yang memiliki hak atas di-
rimu, maka evaluasilah dirimu sejauh mana kamu sanggup me-
menuhi haknya.

3. Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam menangis tatkala men-
dengar ayat ini:

“Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami men-
datangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami men-
datangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka.” )An-
Nisā`: 41)

Alangkah baiknya Anda merenungi penyebab tangisan beliau.

4. Dalam juz ini terdapat penjelasan sebagian sikap kaum Yahudi da-
lam memalsukan kebenaran, melakukan kedustaan, dan memendam 
sifat hasad. Cobalah Anda bandingkan sifat-sifat ini dengan sifat 
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yang mereka tampakkan pada zaman sekarang!

5. Allah Subḥānahu wa Ta’ālā berfirman:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebi-
hkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. ” )An-
Nisā`: 32) 

Terkait ayat ini, para ulama berpendapat, “Jika ayat ini mengand-
ung larangan pada setiap orang dari sekadar iri dan berangan-angan 
)agar wanita menjadi pemimpin bagi laki-laki), maka orang yang 
mengingkari adanya perbedaan sisi syariat antara laki-laki dan wan-
ita, lalu menyerukan penghapusannya dan menuntut persamaan an-
tara keduanya; lebih pantas dikenai larangan.”

6. Pembahasan tema seputar penyerahan amanah kepada orang yang 
berhak menerimanya dan kehati-hatian dalam bersikap adil di kalan-
gan manusia, seperti yang disebutkan dalam ayat mulia ini: 

“Sungguh, Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum 
di antara manusia hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. 
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (An-Nisā`: 58)

Sebab itu, evaluasilah sikap amanah dirimu dalam mendidik pu-
tra-putrimu, serta perkara hartamu dan dirimu. Perhatikanlah pe-
nilaian dirimu terhadap orang lain, baik ketika berstatus sebagai 
hakim atau juru damai antara dua pihak yang berselisih, atau penilai 
ucapan orang lain meskipun ia berbeda agama denganmu, sebab 
sikap adil itulah yang diinginkan Allah dari diri kita. 

7. Di dalam juz ini terdapat perintah untuk taat kepada Allah, ra-
sul-Nya, dan pemerintah, serta penjelasan tentang rujukan tatkala 
terjadi perselisihan adalah Al-Qur`ān dan As-Sunnah.
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8. Di antara karakter kaum munafikin adalah berhukum kepada se-
lain syariat Allah, bahkan mereka senantiasa berusaha menghalangi 
manusia untuk menerapkannya.

9. Wajib tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subḥānahu wa 
Ta’ālā dan Rasul-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.

10. Surah An-Nisā` menegaskan pengingkaran terhadap orang-orang 
yang membaca Al-Qur`ān tanpa menadaburkan dan mengamalkan 
kandungannya. Allah Subḥānahu wa Ta’ālā berfirman:

“Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur`ān? 
Sekiranya (Al-Qur`ān) itu bukan dari Allah, pastilah mereka mene-
mukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.” (An-Nisā`: 82)

11. Perintah untuk berhati-hati terhadap makar musuh, serta motiva-
si untuk segera berjihad di jalan Allah pada saat ada panggilan untuk 
itu dan tidak ada penghalangnya.

12. Isyarat tentang bahaya setan dan upayanya untuk menyesatkan 
kita semua.

13. Larangan membunuh seorang muslim tanpa sebab yang dibenar-
kan, serta ancaman besar bagi orang yang melakukannya.

14. Penjelasan singkat seputar hukum shalat qasar dalam safar )per-
jalanan) dan pemaparan salah satu tata cara shalat khauf )dalam 
keadaan takut).

15. Di seperempat terakhir surah ini terdapat pembahasan sebagian 
hukum-hukum pergaulan suami istri seperti sikap an-nusyūz )keeng-
ganan istri untuk memenuhi hak suami), sikap adil terhadap para 
istri, dan perceraian. Semuanya dikaitkan secara langsung dengan 
sifat murāqabatullāh )merasa diawasi Allah). 

16. Islam mengatur bahtera rumah tangga dan pembagian tugas serta 
peran masing-masing anggota keluarga. Kepemimpinan suami da-

Juz 5



24
24

lam rumah tangga dijelaskan dalam Surah An-Nisā` yang banyak 
memuat hak-hak wanita. Maka apakah masuk akal jika kepemi-
mpinan suami dianggap merupakan bentuk kezaliman terhadap 
wanita?

17. Pembahasan tentang kaum munafikin beserta loyalitas terhadap 
musuh-musuh Allah, sikap malas dalam melakukan ketaatan dan 
penetapan neraka sebagai tempat kembali mereka di akhirat; sela-
lu disebutkan berulangkali dalam ayat-ayat Al-Qur`ān. Oleh sebab 
itu, marilah kita menjauhi karakter dan perbuatan kaum munafikin 
tersebut.
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Juz 6

1. Pembahasan seputar Ahli Kitab serta pemaparan sikap dan pan-
dangan mereka terhadap Nabi Musa, Maryam, dan Nabi Isa ‘alai-
himus-salām.

2. Surah ini memperingatkan tentang al-guluw )sikap ekstrem) kare-
na bahaya besar yang ditimbulkannya terhadap agama seorang ham-
ba meskipun mengatasnamakan agama.

3. Sebagian besar Surah Al-Mā`idah berada di juz enam ini. Surah 
ini termasuk surah madaniyyah yang terakhir diturunkan. Surah ini 
berisi tentang akad dan ikatan perjanjian, baik dengan para kera-
bat maupun dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang kafir. 
Tujuannya agar seorang mukmin terdidik dengan prinsip agung ini. 
Hal tersebut seperti disebutkan dalam firman Allah Subḥānahu wa 
Ta’ālā:

“Penuhilah janji-janji.” (Al-Mā`idah: 1)

4. Surah ini memuat delapan belas jenis hukum yang tidak terdapat 
dalam surah-surah lain. Di dalamnya juga tidak ada satu hukum 
yang mansukh (dihapus). Oleh sebab itu, berusahalah untuk mem-
pelajari seluruh surah ini atau sebagiannya.

5. Pembahasan dalam surah ini diawali dengan perincian sebagian 
jenis makanan yang diharamkan serta penyebutan beberapa jenis 
makanan yang halal.

6. Di dalam surah ini juga terdapat ayat wudu, penyebutan sebagian 
pembatal wudu, serta hal-hal yang menyebabkan mandi wajib.

7. Pembahasan tentang penegakan kesaksian karena Allah dan per-

Juz 6



26
26

intah untuk berbuat adil meskipun kepada musuh yang kita benci, 
sebab berbuat adil itu wajib diterapkan kepada seluruh manusia.

8. Pengenalan tentang hubungan atau interaksi Ahli Kitab dengan 
Tuhan dan nabi-nabi mereka sangat penting dalam menentukan cara 
kita berinteraksi dengan mereka.

9. Kisah seruan Nabi Musa ‘alaihis-salām kepada kaumnya un-
tuk memasuki tanah suci )Bait Al-Maqdis), pemaparan tentang 
keutamaan menyerukan kebenaran, bersegera untuk memotivasi 
manusia agar berbuat kebajikan, dan penjelasan tentang hasil posi-
tif sikap jujur dalam bertawakal kepada Allah untuk meraih kesela-
matan dan kemenangan.

10. Pembahasan tentang larangan pembunuhan tanpa sebab yang 
dibenarkan, terkutuknya perbuatan membuat kerusakan, dan 
keutamaan menghidupkan jiwa manusia, baik secara hakiki ataupun 
maknawi.

11. Penjelasan tentang kitab-kitab agama samawi yang diturunkan 
Allah dan hukum orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa 
yang diturunkan Allah secara rinci.

12. Haram hukumnya menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai 
pemimpin dan teman dekat, serta bahaya sikap diam para ulama ter-
hadap pelanggaran syariat yang terjadi dalam masyarakat.

13. Bantahan terhadap syubhat atau doktrin kaum Nasrani dalam 
menuhankan Nabi Isa ‘alaihis-salām, setelahnya terdapat ajakan 
kepada mereka untuk bertobat. Mahasuci Allah, Tuhan Yang Maha 
Pengasih lagi Penyayang.
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Juz 7

1. Juz ini diawali dengan pembahasan tentang golongan Ahli Kitab 
yang lebih dekat dan yang jauh dari kita.

2. Pemaparan sejumlah hukum fikih, di antaranya: kafarat sumpah, 
pengharaman khamar dan judi, pengharaman berburu bagi orang yang 
sedang berihram beserta penyebutan fidyah )denda) bagi yang melang-
garnya, penjelasan wasiat sebelum wafat beserta saksi-saksinya, dan 
hukum persaksiannya bila tidak ada saksi dari kalangan umat Islam.

3. Dialog antara Nabi Isa dan para sahabatnya (Al-Ḥawāriyyūn) 
serta kegigihan dalam memohon turunnya mukjizat yang bisa men-
jadi penguat keimanan mereka. Kisah ini menjadi salah satu bukti 
keutamaan sahabat Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang bersegera 
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini berbeda dengan 
sikap sebagian pengikut nabi-nabi yang lain, seperti kisah pengkut 
Nabi Isa sebelumnya dan juga pada kisah sapi betina.

4. Dalam kisah dialog Nabi Isa ‘alaihis-salām dengan para sahabat-
nya terdapat penjelasan yang tegas tentang urgensi kesabaran seo-
rang ulama dan dai dalam mendengarkan ucapan para pengikutnya. 
Meskipun dia telah berusaha maksimal dan bersungguh-sungguh 
berdakwah, namun kadang ia akan mendengarkan pertanyaan yang 
mencengangkan dari mereka.

5. Pemaparan dialog antara Allah Ta’ālā dengan Nabi Isa ‘alai-
his-salām, dan penjelasan tentang kesucian diri Isa dari klaim ketu-
hanan terhadap dirinya. Bagaimana bisa kaum Nasrani mengklaim 
adanya ketuhanan pada dirinya padahal dia sendiri telah berlepas 
diri dari klaim tersebut?
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6. Permulaan Surah Al-An’ām memuat tema tauhid sekaligus hari 
kebangkitan manusia dan perihal kenabian. Hal ini persis dengan 
tema yang terkandung dalam ayat-ayat terakhirnya, yaitu firman Al-
lah Subḥānahu wa Ta’ālā:

“Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 
hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak 
ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku 
dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).’ 
Katakanlah (Muhammad), ‘Apakah (patut) aku mencari tuhan selain 
Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan 
dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseo-
rang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tu-
hanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa 
yang dahulu kamu perselisihkan.” (Al-An’ām: 162-164)

7. Ada kaitan erat antara permulaan Surah Al-An’ām dengan akhir 
Surah Al-Mā`idah yang ditutup dengan dialog seputar akidah den-
gan tujuan menetapkan hak Allah Ta’ālā untuk disembah, bukan ke-
pada selain-Nya.

8. Peringatan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Al-
lah Ta’ālā dan orang-orang yang mendustakan agama yang benar, 
serta penyebutan ancaman berupa azab yang telah diturunkan kepa-
da orang-orang sebelum mereka.

9. Perdebatan Nabi Ibrahim ‘alaihis-salām dengan kaumnya mer-
upakan bentuk perdebatan penting dalam menegaskan akidah yang 
benar dengan mendatangkan bukti konkret dan alasan yang logis.

10. Pendalaman nilai-nilai keimanan dengan cara merenungi pen-
ciptaan makhluk dan keberadaan alam semesta menanamkan rasa 
pengagungan yang besar terhadap Allah Ta’ālā bagi seorang muk-
min.
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Juz 8

1. Penjelasan sebagian hukum fikih yang berkaitan dengan akidah, 
di antara yang paling penting adalah hukum menyebut nama Allah 
ketika menyembelih hewan, dan pengharaman hewan sembelihan 
yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Apalagi kalau he-
wan itu disembelih dengan menyebut nama tuhan-tuhan yang dis-
embah kaum musyrikin. 

2. Ketergantungan hati dengan Allah Ta’ālā ketika meraih hidayah 
atau terjerumus dalam kesesatan menjadikan hati kita senantiasa 
kembali kepada-Nya agar Dia menenangkan dan melapangkan dada 
kita dengan hidayah-Nya.

3. Perincian sebagian perbuatan yang diperindahkan oleh setan, se-
bagaimana disebutkan dalam ayat, “Dan demikianlah berhala-ber-
hala mereka (setan) menjadikan terasa indah.” (Al-An’ām: 137) 

Sehingga, kaum musyrikin yang membuat-buat perbuatan itu pun 
melakukannya, lalu Allah Ta’ālā memerintahkan, “Biarkanlah 
mereka bersama hal (kebohongan) yang mereka ada-adakan.” )Al-
An’ām: 137)

Setelah ayat ini, Allah menyebutkan bantahan terhadap mereka dan 
terhadap apa yang mereka ada-adakan.

4. Penutup Surah Al-An’ām memuat sepuluh wasiat beragam yang 
sangat pantas untuk dipahami, ditadaburkan, diamalkan, dan diajar-
kan kepada putra-putri kita.
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5. Firman Allah Ta’ālā:

“Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” 
(Al-An’ām: 162)  

Ayat ini menerangkan metode kehidupan bagi seorang muslim, yai-
tu tiada satu kesempatan pun dalam perjalanan hidupnya dan kema-
tiannya yang ditujukan kepada selain Allah. Ya Allah, masukkanlah 
kami ke dalam golongan mereka.

6. Surah Al-A’rāf dimulai dengan pemaparan dialog panjang antara 
setan dengan Allah Ta’ālā, penjelasan cara setan menggoda nenek 
moyang kita Adam dan Hawa, dan usaha dalam menampakkan au-
rat mereka berdua. Apakah kita semua sudah menyadari metode-
metode setan dalam menggoda kita? Apakah kita memahami bahwa 
usaha setan agar manusia menampakkan aurat mereka adalah jalan 
pintas untuk menyesatkan kita semua?

7. Firman Allah Ta’ālā:

“Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari be-
lakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (Al-A’rāf: 17)

Ayat ini menjelaskan secara ringkas tentang visi dan misi iblis da-
lam kehidupan dunia. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati agar 
tidak menjadi korban kesesatannya.

8. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Adam ‘alaihis-salām den-
gan iblis, Dia menyeru kita semua dengan empat kali seruan, yaitu, 
“Wahai anak cucu Adam!” (Al-A’rāf: 26). Lalu adakah orang yang 
menyadari urgennya seruan ini?
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9. Firman Allah Ta’ālā:

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tuhanku hanya mengharamkan segala 
perbuatan keji yag terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, 
perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) ka-
lian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak 
menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kalian berka-
ta-kata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui.’” (Al-A’rāf: 
33)

Tentang ayat ini, para ulama menyatakan bahwa ia menghimpun 
seluruh pokok-pokok hal yang haram di semua agama samawi. 

10. Beragam dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka, 
juga orang-orang yang berada di atas Al-A’rāf )tempat tinggi antara 
surga dan neraka). Coba bayangkan bahwa Anda berada di salah 
satu golongan tersebut.

11. Dalam kisah Al-A’rāf terdapat pemandangan yang mengharukan 
terkait rahmat Allah untuk hamba-hambaNya.

12. Musuh para rasul sering menyematkan sifat-sifat buruk kepada 
diri mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta’ālā:

“Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam 
kesesatan yang nyata.” (Al-A’rāf: 60)

Atau firman Allah Ta’ālā yang berbunyi:

“Sesungguhnya Kami memandang kamu benar-benar kurang waras 
dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.” )Al-
A’rāf: 66)

Ketika membaca ayat-ayat seperti itu, Anda akan memahami bah-
wa mereka hanya bisa melemparkan tuduhan kesesatan dan vonis 
kebodohan kepada para rasul meskipun tuduhan atau vonis tersebut 
tak berdasar sama sekali. Apa tolok ukur kesesatan atau kebodohan?
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13. Juz ini diakhiri dengan lima kisah nabi. Maka marilah kita mere-
nungi faktor-faktor kebinasaan orang-orang yang mendustakan para 
nabi dalam ayat-ayat tersebut, lalu menjauhinya.
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Juz 9

1. Kisah Nabi Musa ‘alaihis-salām merupakan kisah terpanjang 
yang terdapat dalam Surah Al-A’rāf. Di antara alasannya adalah ket-
erkaitan kisah tersebut dengan kaum Yahudi dan konspirasi yang 
mereka lakukan. Begitu juga, kisah ini berkaitan dengan segolongan 
kaum dalam umat Islam yang menyerupai karakter buruk mereka, 
baik dari kalangan orang awam ataupun ulama. Di dalamnya juga 
terdapat pelipur lara untuk Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam lan-
taran banyaknya kemiripan antara umat ini dengan Bani Israil.

2. Penderitaan Nabi Musa dalam menghadapi Fir’aun dan mendak-
wahi kaum Yahudi begitu besar. Namun setiap kali penderitaan itu 
bertambah, dia semakin sering berdoa kepada Allah yang tidak per-
nah membiarkannya sendiri.

3. Renungkanlah kemuliaan yang ada dalam ayat ini:

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lauḥ-lauḥ (Taurat) 
segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala 
hal; maka (Kami berfirman), ‘Berpegangteguhlah kepadanya dan 
suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, 
Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.’” 
(Al-A’rāf: 145)

Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan kitab yang diturunkan Al-
lah kepada hamba-hambaNya tidak cukup untuk mengangkat dera-
jat mereka di sisi Allah sampai berpegang teguh dengan ajarannya 
dengan kuat dan mendakwahi manusia untuk itu.

4. Ketika ujian yang menimpa semakin keras, Nabi Musa mengar-
ahkan kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah semata 
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dan bersabar, serta mengingatkan mereka bahwa bumi ini adalah 
kepunyaan Allah dan kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang 
bertakwa.

5. Rahmat Allah Ta’ālā meliputi segala sesuatu. Allah telah mene-
gaskan bahwa Dia akan mengaruniakannya kepada satu golongan 
hamba-Nya. Cermatilah karakter mereka, semoga Anda menjadi ba-
gian dari mereka.

6. Kisah negeri yang dahulu terletak di tepi pantai, serta penjelasan 
tempat kembali orang-orang yang menegakkan amar makruf nahi 
mungkar dan tempat kembali orang-orang yang berbuat zalim.

7. Petiklah pelajaran dari kisah orang yang telah Allah perlihatkan 
tanda-tanda kebesaran-Nya, lalu ia malah melenceng dan tidak beri-
man kepada Allah. Cermatilah bagaimana Allah Ta’ālā menyerupa-
kan orang tersebut dengan anjing yang merupakan hewan paling na-
jis, setelah sebelumnya ia memiliki derajat yang sangat tinggi.

8. Pembicaraan tentang awal penciptaan, dan penafian manfaat tu-
han-tuhan yang disembah selain Allah.

9. Ketika para sahabat bertanya tentang Al-Anfāl (harta rampasan 
perang), maka jawaban untuk mereka dimulai dari persoalan yang 
sangat urgen, yaitu ketakwaan dan perbaikan hubungan di antara 
mereka. Adapun jawaban utama pertanyaan para sahabat diundur 
hingga empat puluh ayat setelahnya, yaitu firman Allah Ta’ālā:

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh se-
bagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, dan Rasul.” 
(Al-Anfāl: 41)

10. Penjelasan tentang Perang Badar secara detail yang diawali den-
gan penyebutan faktor keluarnya para sahabat untuk perang ini dan 
penyebutan beberapa sikap keimanan yang terdapat di dalamnya. 
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Juz 10

1. Pembicaraan tentang tempat berlangsungnya Perang Badar masih 
terus berlanjut di juz ini, begitu juga mimpi baik Nabi kita ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai fak-
tor penambah ketenangan hati para sahabat.

2. Firman Allah Ta’ālā:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian bertemu pa-
sukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah 
banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar kalian beruntung. Dan 
taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berselisih, yang 
menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan kalian hilang. 
Dan bersabarlah, sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. Dan 
janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kampung 
halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (ria) serta 
menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala 
yang mereka kerjakan.” (Al-Anfāl: 45-46)

Ayat-ayat ini memuat enam seruan yang semuanya adalah nasihat, 
agar kaum muslimin bisa meraih kemenangan dan mempertahank-
annya. Ayat-ayat tersebut juga memuat penjelasan konspirasi setan 
dalam menghalangi kemenangan kaum muslimin dan penggamba-
ran sifat pengecut orang-orang munafik.

3. Penutup Surah Al-Anfāl menjelaskan ikatan paling erat yang 
menyatukan kaum muslimin, yaitu ikatan ukhuwah yang menyatu 
dalam memperjuangan misi yang satu yaitu Islam, bukan ikatan-ika-
tan lainnya yang berorientasi pada keduniaan.
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4. Surah At-Taubah dimulai dengan penetapan jangka waktu perjan-
jian antara Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan kaum musy-
rikin, di samping penjelasan kondisi yang terjadi setelahnya berupa 
perang dan gencatan senjata. Ayat ini menjadi misi besar Islam dalam 
menjaga perjanjian dan gencatan senjata dengan orang-orang kafir.

5. Pada permulaan surah ini juga dijelaskan beberapa hukum tentang 
menepati dan melanggar perjanjian, larangan kaum musyrikin untuk 
memasuki Masjidilharam )Kota Mekah) dan haram hukumnya men-
gangkat mereka sebagai pemimpin atau sahabat dekat.

6. Bolehnya memerangi Ahli Kitab ketika memiliki kemampuan 
sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk kepada 
umat Islam, beserta penyebutan beberapa akidah mereka yang sesat.

7. Tema tentang memakmurkan masjid tidak disebutkan kecuali da-
lam Surah At-Taubah ini. Kaitannya dengan keimanan kepada Al-
lah dan hari akhir dalam surah ini mengisyaratkan tentang urgensi 
keikhlasan. Orang munafik tidak termasuk golongan yang meraih 
kemuliaan ini karena tidak memakmurkan sesuatu yang Allah perin-
tahkan, baik yang bersifat konkret ataupun yang abstrak.

8. Patokan utama dalam penanggalan adalah kalender hijriah, pen-
jelasan kesucian bulan-bulah haram, yaitu: Rajab, Zulqaidah, Zu-
lhijjah dan Muharam, penetapan tahun-tahun secara syariat dan 
penghilangan budaya orang-orang musyrik yang selalu mencari-cari 
pembenaran demi melanggar kesucian bulan-bulan haram.

9. Motivasi bagi kaum muslimin untuk bersegera memenuhi seruan 
jihad fī sabīlillāh apabila diperintahkan oleh penguasa muslim.

10. Surah ini berisi penyebutan delapan golongan penerima zakat 
secara tegas, yaitu dalam firman Allah Ta’ālā:
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (me-
merdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah, dan untuk orang 
yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” )At-Taubah: 60)

Barangkali di antara alasan penyebutan delapan golongan penerima 
zakat adalah banyaknya bahasan yang berkaitan dengan harta da-
lam surah ini, serta ketamakan kaum munafikin dalam meraih har-
ta tanpa peduli dari mana pun sumbernya, lalu mereka lalai dalam 
memenuhi hak-hak Allah terkait harta tersebut. Ini juga merupakan 
sifat kebanyakan para pendeta dan rahib Ahli Kitab yang tidak han-
ya enggan membayar zakat, tapi juga mengorbankan harta mereka 
demi menghalangi manusia mengikuti jalan Allah.

11. Celaan untuk kaum munafikin yang merasa berat berjihad, lalu 
mencari-cari alasan dan meminta izin kepada Rasulullah ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam agar tidak ikut serta berjihad tanpa uzur yang 
dibenarkan.

12. Pemaparan karakter kaum munafikin serta ancaman yang dijan-
jikan Allah untuk mereka. Juga pemaparan karakter kaum mukminin 
serta kabar gembira yang dijanjikan Allah untuk mereka di akhirat 
kelak. Oleh sebab itu, evaluasilah kondisi hati dan amalan anggota 
tubuh Anda, lalu nilailah, termasuk golongan manakah Anda?

13. Larangan kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam untuk memo-
hon bantuan pada kaum munafikin dalam jihad, sebab peran mere-
ka hanyalah membuat kerusakan dan perpecahan di kalangan umat 
Islam. Setelah itu, ada larangan kepada beliau untuk memohonkan 
ampunan dan menyalati jenazah mereka. 
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14. Firman Allah Ta’ālā:

“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman 
yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) 
orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) seke-
dar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mer-
eka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan 
mendapat azab yang pedih.” )At-Taubah: 79)

Ayat ini mengingatkan tentang salah satu karakter hina kaum mu-
nafikin, yaitu mengolok-olok orang yang suka bersedekah, sebab 
mereka sendiri tidak berusaha memberikan sedekah, dan tidak pula 
orang-orang yang bersedekah selamat dari karakter buruk mere-
ka. Oleh sebab itu, seorang mukmin yang hidup pada masa seka-
rang hendaklah melipur duka dan lara, karena sebaik-baik manusia 
setelah para nabi yaitu sahabat Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sal-
lam pun tak pernah selamat dari olok-olokan kaum munafikin.
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Juz 11

1. Juz ini masih melanjutkan pembahasan tentang kaum munafik, 
lalu penyebutan kaum Arab Badui yang bersikap baik dan yang 
bersikap buruk. Selanjutnya penyebutan kaum Muhajirin dan Ansar. 
Ayat-ayat ini menunjukkan adanya proses filtrasi atau penyaringan 
terhadap kelompok-kelompok ini yang dahulu membentuk satu ko-
munitas di Kota Madinah. 

Sudahkah Anda merenungkan kalimat “orang-orang yang terdahu-
lu” dalam ayat berikut?

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan 
mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka sur-
ga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal 
di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” 
)At-Taubah: 100)

Jika sudah Anda renungkan, mari bandingkan dengan redaksi ayat-
ayat yang ada dalam Surah Al-Wāqi’ah ini!

“Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang 
paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan 
(kepada Allah). Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar 
dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-
orang yang kemudian.” (Al-Wāqi’ah: 10-14)

Mari bersungguh-sungguh menjadi bagian dari mereka yang ber-
jumlah sedikit tersebut.
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2. Penyebutan masjid Aḍ-Ḍirār )masjid yang dibangun kaum mu-
nafikin di Madinah dengan tujuan memberikan mudarat kepada para 
sahabat) dan penjelasan tentang tujuan jahat dari pembangunann-
ya. Oleh karena itu, Allah Ta’ālā melarang Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Setelah itu, ada 
penyebutan masjid yang lebih pantas untuk dijadikan tempat iba-
dah. Kisah ini memberikan peringatan bahwa patokan diterimanya 
amalan itu adalah niat yang baik bukan amalan lahiriah.

3. Penjelasan karakter orang-orang yang menjual diri mereka sendi-
ri kepada Allah, serta larangan kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi 
kaum musyrikin.

4. Ketika hati tengah bergejolak karena api maksiat, seorang ahli 
Al-Qur`ān hendaknya selalu membayangkan kisah tobat tiga saha-
bat yang tidak ikut serta pergi berperang. Apakah layak membiarkan 
kisah ini berlalu tanpa dihayati dan ditadaburi.

5. Ayat-ayat di akhir Surah At-Taubah membahas tentang jenis-jenis 
interaksi manusia dengan Al-Qur`ān dalam bentuk pengklasifika-
sian yang mesti diperhatikan secara saksama agar Anda tidak men-
jadi golongan orang-orang  yang merugi.

6. Pada permulaan Surah Yūnus, Allah Ta’ālā menyebutkan beber-
apa tanda kebesaran-Nya di alam semesta ini, dan Dia memberikan 
perumpamaan dengan tujuan menetapkan keberadaan-Nya dan kea-
gungan-Nya.

7. Bantahan terhadap kaum musyrikin, dan tantangan kepada mere-
ka untuk mendatangkan kitab suci yang menyamai Al-Qur`ān.

8. Kedudukan hamba paling utama adalah menjadi wali Allah, na-
mun bagaimanakah derajat kewalian ini bisa diraih? Simak firman 
Allah Ta’ālā:
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 “Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, 
dan mereka tidak bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman 
dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam ke-
hidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi jan-
ji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.” (Yūnus: 
62-64)

Jadi, setiap orang yang mengklaim dirinya telah mencapai derajat 
kewalian namun tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam 
ayat ini, maka derajat kewaliannya hanyalah klaim semata.

9. Pemaparan kisah Nabi Nuh ‘alaihis-salām, lalu kisah Nabi Musa 
‘alaihis-salām dengan Fir’aun serta penggambaran detik-detik teng-
gelamnya Fir’aun agar menjadi pelajaran penting bagi kaum yang 
datang setelahnya, di antaranya adalah beriman dalam keadaan se-
karat tidak memberikan manfaat apa-apa kepada seorang insan. 

10. Penjelasan tentang perintah Allah kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam agar berpegang teguh dengan keimanan, mengikuti wa-
hyu, dan terus bersabar hingga datang keputusan Allah.
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Juz 12

1. Pada permulaan Surah Hūd terdapat pembahasan tentang keagun-
gan Allah, keluasan ilmu-Nya, serta jaminan-Nya terhadap rezeki 
semua makhluk.

2. Di antara gambaran keagungan Al-Qur`ān adalah tantangan ter-
hadap orang-orang yang mendustakannya dalam berbagai peristi-
wa berbeda untuk mendatangkan kitab suci yang sepadan. Terk-
adang Al-Qur`ān menantang untuk mendatangkan sepuluh surah, 
atau satu surah saja. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah men-
yanggupinya padahal mereka adalah orang-orang fasih berbahasa 
Arab dan ahli sastra.

3. Pemaparan kisah Nabi Nuh ‘alaihis-salām yang berawal dari 
dialog antara dirinya dengan kaumnya secara terperinci, lalu per-
intah Allah kepadanya untuk membuat kapal, dan pemaparan ten-
tang peristiwa banjir besar pada masanya. Dalam kisah ini terdapat 
berbagai pelajaran penting yang mesti diperhatikan saksama, sebab 
pemaparan kisah Nuh yang terpanjang terletak dalam surah ini. 

4. Dalam dialog yang terjadi antara Nabi Nuh dan putranya terdapat 
pelajaran penting, yaitu kecintaan kepada Allah dalam hati orang-
orang yang bertauhid lebih besar dari segala bentuk kecintaan lain-
nya, meskipun itu kecintaan terhadap buah hati. Di dalamnya juga 
terdapat pelajaran penting tentang menjaga adab dalam berdialog 
dengan kerabat yang masih kafir, apatah lagi dengan seorang mus-
lim. Tujuannya agar Alllah memberinya hidayah.
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5. Dalam kisah Nabi Hud ‘alaihis-salām kita memetik pelajaran 
bahwa istigfar merupakan sumber kekuatan diri, baik secara konkret 
ataupun abstrak. 

6. Kaum ‘Ād sengaja mendustakan Nabi Hud dan menuduh dirinya 
kerasukan jin, namun dia tetap bersabar dan bertawakal kepada Al-
lah sehingga Allah pun menyelamatkannya dari azab.

7. Dalam surah ini dipaparkan banyak kisah para nabi beserta pen-
deritaan dan rintangan yang didapatkan di jalan dakwah menuju Al-
lah. Di dalamnya juga tampak sikap kasih sayang para nabi terhadap 
kaum mereka, namun tidak ada cara untuk menyadarkan orang yang 
durhaka dan pengikut hawa nafsu.

8. Dalam kisah Nabi Syu’aib ‘alaihis-salām tergambar jelas perha-
tian ajaran Islam terhadap persoalan ekonomi dan penerapan sikap 
murāqabatullāh )merasa diawasi Allah) dalam menjalankannya.

9. Pemaparan singkat seputar kisah Nabi Musa dan Fir’aun.

10. Pemaparan salah satu kondisi mengerikan pada hari Kiamat, ke-
lak serta penjelasan tempat kembali orang-orang yang sengsara, lalu 
tempat kembalinya orang-orang yang bahagia.

11. Surah Hūd ditutup dengan perintah istikamah, dakwah, dan ber-
sabar di atasnya. Bila seorang dai tidak mengindahkan karakter ini 
maka dakwahnya akan berhenti, bahkan ia merugi.

12. Permulaan Surah Yūsuf membahas tentang urgensi mimpi 
meskipun yang mengalaminya adalah anak kecil. Begitu juga ten-
tang urgensi mendengarkan aspirasi anak kecil.

13. Pada permulaan Surah Yūsuf juga terdapat isyarat adanya 
sifat hasad saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya, dan ujian 
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yang diterimanya berupa paras yang tampan. Akan tetapi, ia tetap 
bersabar menghadapi ujian tersebut sehingga kesudahan yang baik 
menjadi miliknya.

14. Musuh-musuhmu kadang bermaksud untuk menyakitimu bah-
kan membunuhmu, namun ingatlah firman Allah Ta’ālā:

“Sesungguhnya siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah 
tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.” (Yūsuf: 90)

15. Pemaparan kisah rayuan seorang istri penguasa kepada Nabi Yu-
suf ‘alaihis-salām untuk berbuat keji dan faktor utama yang bisa 
membantu menyelamatkan diri dari hal tersebut, yaitu keikhlasan. 
Berapa besarkah keikhlasan Anda untuk melawan hawa nafsu yang 
menghadang?

16. Kisah Nabi Yusuf menunjukkan apabila dakwah telah mendarah 
daging dalam tubuh seorang dai, ia tak akan pernah berhenti berdak-
wah meskipun dipenjara.
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Juz 13

1. Lanjutan kisah Nabi Yusuf, pemaparan kisah saudara-saudaran-
ya yang datang menemuinya di Mesir, serta permintaannya untuk 
membawa saudara seayah mereka. Permintaan Yusuf ini memiliki 
beberapa hikmah luar biasa, di antaranya menambah musibah yang 
menimpa Nabi Ya’qūb ‘alaihis-salām agar derajatnya semakin ting-
gi di sisi Allah.

2. Wasiat Nabi Ya’qūb kepada putra-putranya agar tidak memasuki 
negeri Mesir dari satu pintu lantaran jumlah mereka yang banyak. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa berusaha mencegah faktor yang bisa 
mendatangkan penyakit ‘ain bukanlah hal tercela dalam syariat, 
dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam melakukannya.

3. Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya, kisah hilangnya 
sukatan raja, serta bagaimana Yusuf mengakali saudara-saudaranya 
tanpa melanggar syariat untuk mengambil saudara kandungnya dari 
mereka.

4. Pembahasan kisah yang sangat menyentuh hati tentang kesabaran 
Nabi Ya’qūb dan sikap berbaik sangka yang sangat luar biasa kepa-
da Allah. Meskipun segala sesuatu yang ada di sekitarnya berubah, 
namun kekuatan baik sangka kepada Allah sama sekali tidak hilang 
darinya, sehingga kebahagiaan dan pertolongan Allah mengham-
pirinya setelah itu. Imam Qatādah raḥimahullāh berkata, “Tidaklah 
ada satu musibah pun yang menimpa Nabi Ya’qūb melainkan selalu 
muncul sifat berbaik sangka kepada Allah dari dalam dirinya.”

5. Efek positif mengenal Allah beserta nama dan sifat-Nya dalam 
menghadapi takdir yang berat dengan berbaik sangka kepada-Nya. 
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Nabi Ya’qub berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah 
Ta’ālā:

“Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui.” 
(Yūsuf: 86)

6. Nabi Yusuf ‘alaihissalām menyebutkan secara singkat jenis 
ibadah yang menyebabkan dirinya meraih kedudukan tinggi, dia 
menyebutkan ketakwaan dan kesabaran. Maka wujudkanlah kedua 
hal tersebut niscaya Anda akan meraih kebahagiaan dan kemenan-
gan besar. Nabi Yusuf berkata seperti yang disebutkan dalam firman 
Alah Ta’ālā:

“Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sung-
guh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.” 
(Yūsuf: 90)

Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa dua hal tersebut, yakni tak-
wa dan sabar, merupakan senjata terbesar bagi seorang mukmin da-
lam menghadapi sikap hasad para pendengki.

7. Setelah Nabi Yusuf ‘alaihissalām melewati berbagai ujian be-
sar dengan kesabaran dan mendapatkan kekuasaan di muka bumi, 
semua itu sama sekali tidak membuat dirinya lupa untuk bersyukur 
kepada Allah, mengakui kebesaran anugerah-Nya, mengingatkan 
kedua orang tuanya dengan nikmat tersebut, serta memohon kepada 
Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim.

8. Bisakah orang-orang yang bersaudara dan saling memutuskan 
hubungan untuk meniru sikap Yusuf dengan saudara-saudaranya? 
Sikap Nabi Yusuf inilah yang juga dipraktikkan oleh Nabi kita Mu-
hammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ketika membebaskan Kota 
Mekah saat memaafkan kerabat-kerabat beliau yang selalu memu-
suhinya.
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9. Surah Yūsuf diakhiri dengan penyebutan tanda-tanda kebesaran 
Allah di alam semesta, pengutusan para rasul, dan motivasi untuk 
memetik pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur`ān, 
karena itu semua bukan sekadar kisah biasa.

10. Surah Ar-Ra’d dimulai dengan pembahasan tentang alam se-
mesta dan bukti-bukti nyata tentang kebesaran Allah ‘Azza wa Jalla 
dalam tiga ayat yang berurutan. Jika dihayati, hati akan dipenuhi 
sikap pengagungan kepada Allah. Ayat selanjutnya menyebutkan 
kewajiban mengesakan Tuhan Yang Mahaagung dalam beribadah. 
Setelah itu disebutkan kembali tanda-tanda kebesaran Alah yang ada 
di alam semesta dan dalam diri manusia.

11. Firman Allah Ta’āla:

“Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab Suci) yang dengan itu 
gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau 
orang yang sudah mati dapat berbicara, (itulah Al-Qur`ān). Sebe-
narnya segala urusan itu milik Allah.” )Ar-Ra’d: 31)

Sungguh betapa indah ungkapan tentang pengaruh Al-Qur`ān ini da-
lam hati yang menadaburkannya dan menghayati ayat-ayatnya.

12. Dalam ayat berikut disebutkan sepuluh sifat:

“Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yai-
tu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjan-
jian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah-
kan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya 
dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena 
mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan shalat, dan mengin-
fakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara 
sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan ke-
baikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), 
(yaitu) surga-surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama den-
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gan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan-
nya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tem-
pat mereka dari semua pintu.” )Ar-Ra’d: 19-23)

Siapa saja yang sukses mengumpulkan sepuluh sifat ini dalam dir-
inya, niscaya dia akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan.

13. Surah Ibrāhīm dimulai dengan kisah Nabi Musa dan rasul-rasul 
yang diutus Allah kepada kaum mereka. Beserta penyebutan sikap 
tawakal dan kesabaran dalam menghadapi berbagai penderitaan dan 
rintangan yang berasal dari kaum mereka, sehingga mereka menang.

14. Penyebutan salah satu peristiwa yang mengerikan pada hari Kia-
mat kelak, dan keadaan setan yang menjauh dan berlepas diri dari 
para pengikutnya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar setan tidak 
menipumu di dunia ini. Sebab, jika kamu mengikutinya, niscaya ia 
akan menjauh darimu dan tidak akan menyelamatkanmu di alam 
akhirat sana.

15. Perumpamaan untuk kata-kata yang baik dan kata-kata yang bu-
ruk, lalu penyebutan sebagian karunia Allah kepada manusia satu 
per satu. Sudahkah kita mensyukurinya?

16. Perjalanan Nabi Ibrahim ‘alaihis-salām ke Kota Mekah merupa-
kan salah satu kisah indah dalam surah ini tentang realisasi sikap 
tawakal dan pengagungan terhadap Allah Ta’ālā. 

17. Pada akhir surah ini terdapat penyebutan tempat kembali orang-
orang zalim dan kondisi orang-orang yang berbuat keburukan pada 
hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit juga di-
ganti dengan langit yang lain. Maka sungguh celakalah orang-orang 
zalim pada hari yang dahsyat itu.
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Juz 14

1. Surah Al-Ḥjir memulai pembahasannya tentang penjagaan Allah 
terhadap kitab-Nya dan hiburan bagi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sal-
lam dengan mengisahkan rintangan dakwah yang dihadapi para nabi 
sebelum beliau.

2. Peringatan tentang hebatnya cipataan Allah di alam semesta ini, 
penyebutan hari kebangkitan manusia dan bukti-bukti konkret ke-
pastian terjadinya.

3. Firman Allah Ta’ālā:

 “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan 
padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala se-
suatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sum-
ber-sumber kehidupan untuk keperluan kalian, dan (Kami ciptakan 
pula) makhluk-makhluk yang bukan kalian pemberi rezekinya. Dan 
tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya. 
Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan 
Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunk-
an hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, 
dan bukanlah kamu yang menyimpannya.” (Al-Ḥjir: 19-22)

Ayat-ayat mulia ini menghilangkan rasa khawatir manusia terkait 
rezekinya, karena yang terpenting baginya adalah berusaha dan 
berikhtiar sambil membulatkan sikap tawakal kepada Allah.

4. Pemaparan terperinci tentang awal mula penciptaan manusia dan 
jin, perintah kepada iblis agar bersujud kepada Adam serta kisah 
keengganannya untuk melakukannya. Begitu juga, kisah terusirnya 
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iblis dari rahmat Allah lantaran sifat sombong dan dengki yang ada 
dalam dirinya. Di samping itu, ada pemaparan tentang kesungguhan 
iblis dalam menghiasi amalan maksiat kepada kita semua agar kita 
binasa seperti dirinya. Oleh sebab itu, marilah berhati-harti dari se-
gala bentuk tipu dayanya.

5. Firman Allah Ta’ālā:

“Kabarkanlah kepada hamba-hambaKu, bahwa Akulah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azab-Ku adalah 
azab yang sangat pedih.” (Al-Ḥjir: 49-50)

Apabila dua ayat ini dibaca oleh seorang mukmin secara saksama, 
tentu akan membuat dirinya berjalan menuju rida Allah dengan 
menghadirkan rasa takut sekaligus harapan kepada-Nya, sehingga 
ia tidak berputus asa dari rahmat-Nya, tidak pula meremehkannya.

6. Perincian kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis-salām. Di sana kita akan me-
nemui kata busyrā )kabar gembira) yang disebutkan berulang-ulang 
dalam kondisi yang begitu berat. Oleh karena itu, seorang mukmin 
tidak sepantasnya berputus asa setelah menghayati kisah ini.

7. Dalam kisah Nabi Lūṭh ‘alaihis-salām terdapat penjelasan ten-
tang efek negatif perbuatan maksiat terhadap keburukan akhlak dan 
hilangnya rasa malu seseorang.

8. Pada bagian akhir Surah Al-Ḥjir terdapat obat dan solusi bagi 
orang yang merasakan kesempitan dada dan kesedihan, yaitu den-
gan merutinkan ucapan tasbih dan ibadah. Hayatilah tiga ayat tera-
khir ini yang terdapat dalam firman Allah Ta’ālā:

“Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit 
disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan 
memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersu-
jud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang 
kepadamu.”  (Al-Ḥjir: 97-99)
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9. Surah An-Naḥl juga dikenal dengan nama Surah An-Ni’am )surah 
yang menyebutkan berbagai jenis karunia Allah). Maka tadabur-
kanlah dan bersyukurlah kepada pemberi karunia-karunia itu, yaitu 
Allah Jalla wa ‘Alā. Meskipun maksud utama karunia Allah dalam 
surah ini adalah karunia konkret yang berkaitan dengan kenda-
raan, pakaian, tempat tinggal, dan selainnya. Namun, surah ini juga 
mengisyaratkan karunia yang paling besar yaitu turunnya Al-Qur`ān 
yang diulang penyebutannya sebanyak tiga kali.

10. Dalam surah ini terdapat bukti yang sangat banyak tentang kee-
saan Allah dari segi ulūhiyyah-Nya serta keterangan tentang argu-
men kaum musyrikin yang batil.

11. Setelah penyebutan karunia yang begitu banyak, Allah meny-
inggung tentang negeri yang kufur terhadap karunia-Nya, serta 
menyebutkan bagaimana Dia mengazab negeri tersebut. Marilah 
kita menjauhkan diri dari sifat kufur nikmat agar kita tidak ditimpa 
azab sebagaimana yang  menimpa negeri tersebut.

12. Pada penghujung surah terdapat motivasi bagi kita untuk berdak-
wah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sekaligus bersabar dalam 
menghadapi berbagai rintangan yang dihadapi oleh seorang dai.
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Juz 15

1. Permulaan Surah Al-Isrā` menceritakan tentang hakikat dan ur-
gensi Masjid Al-Aqṣā, masuknya Bani Israil ke dalam masjid itu, 
serta kisah kerusakan yang mereka lakukan di sana, sekaligus mene-
gaskan bahwa kemenangan terakhir itu hanyalah milik orang-orang 
saleh.

2. Penegasan hidayah Al-Qur`ān ke jalan yang lurus dalam berbagai 
aspek, baik ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

3. Pembahasan tentang alam dunia dan akhirat, serta perbedaan de-
rajat orang-orang yang berusaha mendapatkan keduanya, yaitu da-
lam ayat yang berbunyi:

“Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka 
Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki 
bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan bag-
inya (di akhirat) neraka Jahanam; dia akan memasukinya dalam 
keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki ke-
hidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sung-
guh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang us-
ahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing (golongan), 
baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) 
itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari kemu-
rahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. 
Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas 
sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatn-
ya dan lebih besar keutamaannya.” (Al-Isrā`: 18-21)
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4. Ada dua puluh poin wasiat agung yang berkaitan erat dengan per-
soalan akhlak dan sosial kemasyarakatan dalam beberapa ayat yang 
diawali dengan firman Allah Ta’ālā:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyem-
bah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.” 
(Al-Isrā`: 23)

Dan berakhir pada ayat: 

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, 
karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan 
tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejaha-
tannya, sangat dibenci di sisi Tuhanmu.” (Al-Isrā`: 37-38)

Maka perhatikanlah diri Anda, apakah sudah menerapkannya?

5. Bantahan terhadap kaum musyirkin dan penafian klaim adanya 
sekutu bagi Allah, pemaparan dialog bersama iblis saat Nabi Adam 
diciptakan, penegasan adanya usaha setan untuk menyesatkan kita 
semua. Penjelasan bahwa keselamatan seorang insan dari tipu daya 
setan sesuai kadar ibadahnya kepada Allah Ta’ālā, sebagaimana dit-
erangkan dalam ayat yang berbunyi:

“Sesungguhnya (terhadap) hamba-hambaKu, engkau (Iblis) tidak-
lah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai 
penjaga.” (Al-Isrā`: 65)

6. Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam agar tidak cenderung dan bersandar sedikitpun kepada kaum 
musyrikin. Beliau diperintahkan untuk bergantung hanya kepada 
Tuhan. Surah ini juga berisi penolakan terhadap permintaan kaum 
musyrikin dan bantahan terhadap argumen mereka, serta penyebu-
tan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta.
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7. Pada akhir surah ini terdapat hiburan untuk Nabi ṣallallāhu ‘alai-
hi wa sallam yaitu dengan penyebutan kisah pendustaan Fir’aun 
terhadap dakwah Nabi Musa, padahal banyak sekali mukjizat yang 
dibawa oleh Nabi Musa.

8. Pemaparan sebagian tujuan diturunkannya Al-Qur`ān, efek 
positifnya terhadap hati para pembacanya, dan urgensi adab ketika 
membacanya dalam shalat.

9. Surah Al-Kahfi memuat penjelasan tentang empat jenis fitnah, 
yaitu: fitnah terkait agama, harta, ilmu, dan kekuasaan.

10. Fitnah terkait agama tampak dalam kisah para pemuda peng-
huni gua )Aṣḥābul-Kahfi). Kisah mereka merupakan teladan nyata 
bagi para pemuda yang ingin meniti jalan kebenaran. Kisah mereka 
juga menunjukkan bahwa keselamatan agama seorang insan diraih 
dengan menjauhi tempat-tempat terjadinya fitnah dan maksiat, serta 
kejujuran sikap tobat, dan berserah diri kepada Allah.

11. Fitnah harta tergambar dalam kisah pemilik dua buah kebun 
)Ṣāḥibul-Jannatain), yang mendustakan keberadaan hari Kiamat, 
bersama seorang miskin yang beriman, serta penjelasan tempat 
kembali mereka berdua. Kisah ini mengisyaratkan bahwa kesela-
matan kita terletak pada rasa syukur kita kepada Allah Yang Maha 
Memberi Karunia dan menggunakan berbagai karunia tersebut da-
lam ketaataan kepada-Nya.

12. Fitnah ilmu begitu jelas disebutkan dalam kisah Nabi Musa dan 
Khiḍir. Dalam kisah keduanya terdapat banyak pelajaran bagi para 
penuntut ilmu; dari segi adab, tekad yang tinggi, dan amar makruf 
nahi mungkar. Di samping itu, kisah ini juga menegaskan bahwa 
seorang hamba harus menyandarkan ilmu kepada ahlinya, beradab 
mulia kepada gurunya, dan tidak terburu-buru dalam meraih ilmu.
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Juz 16

1. Fitnah kekuasaan terlihat dalam kisah Żulqarnain. Kisah ini hen-
daknya menjadi teladan bagi para penguasa supaya menggunakan 
kekuasaan untuk menegakkan keadilan di antara manusia.

2. Surah Al-Kahfi ditutup dengan penyebutan beberapa peristiwa 
pada hari makhluk dihadapkan kepada Allah serta penyebutan tem-
pat kembali orang-orang kafir dan orang-orang beriman.

3. Kata “Ar-Raḥmah” beserta afiksasinya disebutkan berulang-ulang 
dalam Surah Maryam sebanyak delapan belas kali. Oleh sebab itu, 
carilah tempat penyebutan rahmat tersebut di dalamnya beserta fak-
tor-faktor keberadaannya, semoga Anda bisa meraihnya.

4. Surah Maryam mengisyaratkan lima manfaat ketakwaan secara 
tidak langsung. Berusahalah untuk menelusurinya.

5. Surah Maryam dimulai dengan kisah Nabi Zakaria ‘alaihis-salām 
serta kekuasaan Allah dalam menganugerahkan kepadanya seorang 
putra setelah kondisi rambutnya beruban dan istrinya telah mengala-
mi menopause. Setelah membaca kisah ini, apakah seseorang masih 
berputus asa dari rahmat Allah?

6. Kisah Maryam tatkala melahirkan Isa serta penyebutan ucapan 
Nabi Isa ‘alaihis-salām saat masih dalam ayunan bahwa ia adalah 
seorang rasul. Kenapa orang-orang yang mengklaim sebagai pengi-
kut Isa menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan sekaligus putra Al-
lah? Mahasuci Allah dari apa yang mereka tuduhkan.

7. Kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis-salām dan perdebatan dengan ayahn-
ya seputar penyembahan patung-patung. Nabi Ibrahim berlaku lem-
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but saat menyeru ayahnya dengan mengulang-ulangi kata panggilan 
“Yā, Abati! )Wahai, Ayahku!),” padahal ayahnya adalah seorang 
musyrik. Di sini terdapat pelajaran bagi para dai agar selalu berlem-
ah lembut terhadap kedua orang tua tatkala mendakwahi mereka ke 
jalan yang benar.

8. Penyebutan sebagian kisah para nabi. Setiap nabi memiliki 
keutamaan dan keistimewaan yang sangat pantas untuk direnungi. 
Kisah-kisah tersebut mengarahkan kita untuk meneladani mereka, 
seperti menepati janji, memerintahkan keluarga untuk menunaikan 
shalat dan membayar zakat sebagaimana disebutkan dalam kisah 
Nabi Ismail, dan kisah lainnya.

9. Setelah itu, ada pemaparan tentang hari kebangkitan yang mem-
buat gemetar hati orang-orang mukmin, lalu dilanjutkan dengan 
bantahan terhadap syubhat orang-orang yang mengklaim bahwa Al-
lah memiliki anak. Sungguh Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
tuduhkan itu.

10. Surah Ṭāhā diawali dengan kisah pertumbuhan Nabi Musa 
‘alaihis-salām, pertolongan Allah pada dirinya ketika bayi dan saat 
lemah. Setelah itu, ada keterangan tentang cara Allah dalam menja-
ga Musa dan mengabulkan doanya serta mempersiapkan faktor-fak-
tor kekuatan dalam dakwahnya.

11. Pemaparan tentang kondisi rasa takut yang menghinggapi Musa 
tatkala diutus untuk menemui Fir’aun dan ketika berhadapan den-
gan para penyihir. Rasa takut itu  hilang seketika lantaran kebersa-
maan Allah dengannya, dukungan saudaranya, dan mukjizat yang 
ada di tangannya. Oleh sebab itu, hendaklah Anda selalu bersama 
Allah dan jangan pernah khawatir!

12. Dalam kisah tersebut diterangkan bahwa pada pagi hari para 
penyihir Fir’aun masih berstatus sebagai orang-orang kafir, namun 
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pada sore hari mereka telah menjadi orang-orang beriman. Perha-
tikan betapa cepatnya pengaruh keimanan mengubah diri mereka.

13. Penyebutan anugerah Allah untuk Bani Israil dengan mengelu-
arkan mereka dari negeri Mesir ke Sinai dalam perjalanan menuju 
negeri Syam. Di samping itu, disebutkan juga anugerah Allah den-
gan penenggelaman Fir’aun dan bala tentaranya di depan mata mer-
eka, agar hati orang-orang beriman tenang dari kekejaman Fir’aun 
dan kaumnya.

14. Sāmiri membuat patung lembu agar disembah oleh Bani Israil 
tatkala Nabi Musa tidak bersama mereka. Sāmiri menghiasi keba-
tilannya tersebut dengan penampilan indah patung lembu untuk 
mengelabui orang-orang bodoh supaya mau menyembahnya. Mari, 
berhati-hati terhadap para penyeru kebatilan meskipun mereka san-
gat giat menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang dipandang indah.

15. Dalam bagian terakhir dari Surah Ṭāhā diceritakan tentang 
kondisi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah pada hari 
Kiamat kelak, serta penyebutan salah satu gambaran kehinaan dan 
kondisi mengerikan yang terjadi pada hari itu.

16. Peringatan kepada manusia tentang sikap permusuhan setan ter-
hadap mereka yang termuat dalam kisah Nabi Adam ‘alaihis-salām 
dan godaan setan kepadanya. Oleh sebab itu, marilah selalu berha-
ti-hati terhadap musuh bapak pertama kita!

17. Surah ini ditutup dengan hiburan bagi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam akibat ucapan kaum musyrikin tentang dirinya, serta penegu-
han hati beliau di atas agama ini. Dalam surah ini juga ditegaskan 
bahwa amalan terpenting yang bisa menguatkan seorang muslim da-
lam melawan musuh-musuhnya adalah menunaikan shalat dengan 
tata cara yang benar dan sesuai syariat.
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Juz 17

1. Surah Al-Anbiyā` dimulai dengan peringatan akan datangnya hari 
Kebangkitan, penegasan kepastian terjadinya dan ia telah dekat. 
Maka, apakah kita sudah bersiap untuk menyongsongnya?

2. Semua kejayaan dan kemuliaan terdapat dalam sikap ketaatan kita 
terhadap Al-Qur`ān. Allah Ta’ālā berfirman:

“Sungguh, telah Kami turunkan kepada kalian sebuah Kitab (Al-
Qur`ān) yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Maka 
apakah kalian tidak mengerti?” (Al-Anbiyā`: 10)

3. Pembahasan detail tentang penetapan tauhid dan pokok dakwah 
seluruh rasul adalah sama, yaitu tauhid.

4. Dialog logis dan pemaparan dalil-dalil konkret dan nyata yang 
membuktikan keesaan Allah. 

5. Sedikit dari azab Allah sudah cukup membuat kita lupa dengan 
berbagai kenikmatan dunia. Hayatilah ayat ini!

“Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mer-
eka berkata, ‘Celakalah kami! Sesungguhnya kami termasuk orang 
yang selalu menzalimi (diri sendiri).’” (Al-Anbiyā`: 46)

6. Kisah Nabi Ibrahim saat menghancurkan patung-patung member-
ikan contoh keteladanan indah terkait sikap tegas sekaligus bijak-
sana dalam berdakwah disertai sikap tawakal yang kokoh kepada 
Allah.

7. Pemaparan kisah para nabi serta cara Allah membinasakan kaum 
yang menentang mereka dan menyelamatkan para wali-Nya.
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8. Teladan indah tentang hubungan erat para nabi dengan Tuhan 
mereka. Allah menyelamatkan mereka ketika mengalami kondisi 
sengsara.

9. Surah ini diakhiri dengan keterangan tentang tempat kembali 
kaum musyrikin beserta tuhan-tuhan sembahan mereka, lalu pene-
gasan dakwah kepada tauhid.

10. Surah Al-Ḥajj diawali dengan peringatan kepada manusia ten-
tang kedahsyatan hari Kiamat sekaligus larangan mereka untuk 
mengikuti setan.

11. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari ke-
bangkitan dengan mengemukakan dalil tentang awal penciptaan 
makhluk dan keadaan bumi yang subur setelah tandus.

12. Perincian tata cara ibadah haji dan penyebutan sebagian rukun 
dan sunnah-sunnahnya dengan penekanan pada amalan-amalan hati 
dalam ibadah haji.

13. Pengagungan terhadap syiar-syiar haji, di antaranya menyembe-
lih hewan. Ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah, dan 
mengubahnya dari sekadar kebiasaan menjadi sebuah ibadah.

14. Pembahasan tentang pengusiran kaum Muhajirin dari negeri 
mereka, serta pembahasan tentang syarat-syarat terwujudnya kekua-
saan di muka bumi.

15. Penyebutan sebagian kaum yang mendustakan rasul-rasul mer-
eka, serta penjelasan tentang sebagian tipu daya, dan fitnah yang 
dilancarkan setan kepada manusia.

16. Penyebutan bukti-bukti nyata tentang kekuasaan Allah, hari ke-
bangkitan, dan bantahan terhadap kaum musyrikin dalam hal ini.

17. Surah ini diakhiri dengan seruan untuk berjihad, penegakan 
berbagai kewajiban, dan berpegang teguh dengan perintah Allah.
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Juz 18

1. Tatkala Anda membaca sifat-sifat orang mukmin di permulaan 
Surah Al-Mu`minūn, tidakkah Anda bertanya kepada diri sendiri, 
“Sifat-sifat apakah yang telah aku wujudkan?”
2. Perhatikan kisah Nabi Nuh ‘alaihis-salām dan peringatan Allah 
kepadanya untuk memuji Allah yang telah menyelamatkannya dari 
kaum yang zalim.
3. Pemaparan singkat tentang beberapa kisah nabi dengan tujuan 
menghibur dan memantapkan hati Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.
4. Pemaparan kondisi sekarat, kematian, tiupan sangkakala, 
penyebutan tempat kembali orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat Allah, dan celaan Allah kepada mereka di neraka kelak.
5. Permulaan Surah Al-Mu`minūn disebutkan, “Sungguh beruntung 
orang-orang yang beriman.” (Al-Mu`minūn: 1)
Adapun di penghujung surah disebutkan, “Sungguh orang-orang 
kafir itu tidak akan beruntung.” (Al-Mu`minūn: 117)
Alangkah besar perbedaan dua golongan ini!
6. Surah An-Nūr dimulai dengan pembahasan tentang had (huku-
man) zina, had qażf )menuduh orang lain berzina), dan hukum lian. 
Ayat-ayat ini berfungsi sebagai benteng kukuh untuk mencegah per-
buatan zina dan penyebarannya di tengah-tengah masyarakat.
7. Berita bohong (fitnah kaum munafikin kepada Aisyah bahwa ia 
telah berbuat keji) mengajari kita beberapa pelajaran dalam melaku-
kan klarifikasi terhadap suatu berita dan menjaga lisan, serta men-
jelaskan bahaya besar menebarkan fitnah.
8. Dalam kisah tentang berita bohong ini, keutamaan Ibunda kita 
Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā begitu menonjol. Maka, jauhilah orang-
orang yang mendustakan Al-Qur`ān. 
9. Larangan menyebarkan berita tentang perbuatan keji di antara 
kaum mukminin dan mukminat, karena begitu besar efek negatifnya 
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dalam merusak tata kehidupan masyarakat.
10. Perintah untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, 
khususnya bila orang itu kerabat kita.
11. Perintah meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, 
menahan pandangan, dan menjaga kemaluan.
12. Tuntunan untuk menikah, isyarat tentang pemberian kecukupan 
oleh Allah bagi orang yang menikah, sikap menjaga diri dari maksi-
at jika belum mampu menikah, dan pengharaman zina.
13. Perhatikanlah perumpamaan yang Allah sebutkan terhadap ca-
haya-Nya. Mohonlah kepada-Nya agar memberimu petunjuk untuk 
mendapatkan cahaya itu. Lalu perhatikanlah bagaimana Allah mem-
berikan perumpamaan terhadap orang yang diharamkan mendapat-
kan cahaya-Nya. Mohonlah kepada-Nya keselamatan, sebab betapa 
banyak manusia yang diharamkan untuk mendapatkan cahaya Al-
lah, padahal mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi.
14. Penjelasan sebagian sifat kaum munafikin dan menonjolkan 
salah satu karakter mereka yaitu berpaling dari hukum Allah.
15. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwa mere-
ka akan menjadi penguasa di muka bumi dengan tiga syarat, yai-
tu: mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar 
makruf nahi mungkar.
16. Perincian hukum tentang anak kecil yang minta izin untuk ma-
suk rumah, dan penyebutan hijab bagi wanita yang sudah tua. Semua 
ini merupakan benteng untuk menjaga iman yang dijelaskan dalam 
Surah An-Nūr. Setelah itu, ada penjelasan tentang hukum makan di 
rumah kerabat.
17. Di penghujung surah ini terdapat seruan untuk menerapkan adab 
mulia tatkala berbicara dengan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.
18. Surah Al-Furqān dimulai dengan pujian kepada Allah yang 
menurunkan Al-Qur`ān. Lalu apakah Anda telah meraih keberkahan 
dari Al-Qur`ān ini?
19. Bantahan terhadap syubhat kaum musyrikin seputar kebenaran 
Al-Qur`ān dan Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.
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Juz 19

1. Penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Kiamat dan 
keterangan tentang bahaya teman yang buruk. Berhati-hatilah ter-
hadap mereka sebelum Anda menggigit jari karena menyesalinya.

2. Penyebutan sebagian contoh tentang umat-umat yang mendu-
stakan Allah yang telah dibinasakan. Sindiran kepada kaum kafir 
Quraisy bahwa mereka akan dihancurkan seperti itu apabila tetap 
berada dalam kekafiran.

3. Berdalil dengan sebagian ayat-ayat kauniah untuk membuktikan 
keesaan Allah. Oleh sebab itu, hendaklah Anda sering menghayati 
penciptaan alam semesta ini, niscaya keimananmu akan bertambah.

4. Apabila Anda membaca karakter hamba-hamba Ar-Rahmān )Al-
lah Yang Maha Pengasih) di akhir Surah Al-Furqān, apakah yang 
terbayang dalam benak Anda? Apakah Anda sudah bertekad untuk 
memiliki akhlak seperti mereka?

5. Surah Asy-Syu’arā` dimulai dengan hiburan untuk Nabi ṣal-
lallāhu ‘alaihi wa sallam terhadap tingkah laku kaumnya yang ber-
paling dari dakwahnya.

6. Surah ini menyebutkan beberapa kisah yang bertujuan untuk 
memperteguh hati Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Oleh se-
bab itu, seluruh kisah tersebut diakhiri dengan firman Allah Ta’ālā:

“Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Pen-
yayang.”

Namun, kebanyakan kaum musyrikin tidak beriman. Allah Ma-
hakuasa menurunkan azab kepada mereka dan Allah Maha Pemurah 
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terhadap para rasul-Nya, sehingga Dia memenangkan mereka atas 
musuh-musuh.

7. Dalam kisah Nabi Musa terlihat kekuatan tawakal kepada Allah 
dalam kondisi yang sangat genting. Allah Ta’ālā berfirman:

“Dia (Musa) menjawab, ‘Sekali-kali tidak akan (tersusul); sesung-
guhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepada-
ku.’” (Asy-Syu’arā`: 62)

Alangkah kuatnya keyakinan yang ditunjukkan Nabi Musa ‘alai-
his-salām kepada kaumnya!

8. Hanya hati yang lurus bisa bermanfaat bagi pemiliknya pada hari 
Kiamat kelak. Lalu, sudahkah kita memeriksa hati kita; apakah ter-
masuk hati yang suci atau tidak?

9. Ketika Nabi Nuh ‘alaihis-salām memerintahkan kaumnya untuk 
taat kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan keji, mere-
ka malah mengancam akan merajamnya. Sementara itu, kita merasa 
tersinggung oleh perkatan sepele. Sungguh jauh perbedaan kita den-
gan Nabi Nuh’alaihis-salām.

10. Nabi Hud ‘alaihis-salām mengingatkan kaumnya tentang berb-
agai karunia yang Allah anugerahkan dan mengajari mereka bahwa 
cara mensyukuri karunia tersebut adalah dengan bertakwa kepada 
Allah.

11. Dalam kisah Nabi Ṣāliḥ ‘alaihis-salām terdapat peringatan un-
tuk tidak menaati kaum yang melampaui batas dan membuat keru-
sakan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai mereka mengelabuimu.

12. Bahaya sikap seseorang yang membiarkan meskipun tidak 
melakukannya. Lihatlah akhir hidup istri Nabi Luṭh ‘alaihis-salām 
yang memiliki sifat seperti ini.
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Juz 19

13. Sembahlah Allah seakan-akan Anda melihat-Nya, dan apabila 
Anda tidak bisa melihat-Nya maka yakinlah Dia senantiasa meli-
hat. Kaidah ini terlihat secara jelas dalam kisah Nabi Syu’aib ‘alai-
his-salām, dan di penutup Surah Asy-Syu’arā`, yaitu firman Allah:

“Yang melihat engkau ketika engkau berdiri (untuk shalat).” )Asy-
Syu’arā`: 216)

14. Surah ini diakhiri dengan isyarat tentang keagungan Al-Qur`ān 
dan perintah berdakwah untuk mengajak manusia menuju jalan Al-
lah.

15. Dalam permulaan Surah An-Naml disebutkan bahwa Al-Qur`ān 
merupakan petunjuk sekaligus kabar gembira bagi orang-orang 
yang memiliki beberapa sifat mulia. Cari dan pelajarilah sifat-sifat 
mulia tersebut!

16. Dalam kisah Musa dengan Fir’aun terlihat efek kesombongan 
dan kezaliman dalam mengingkari ayat-ayat Allah. 

17. Perhatikanlah sifat amanah yang dimiliki burung hud-hud, kes-
ungguhannya dalam menauhidkan Allah, dan ketiadaan sifat takjub 
terhadap gemerlap dunia yang dimiliki orang-orang kafir. Tauhid itu 
merupakan hal yang fitrah pada setiap hewan, apalagi bagi manusia, 
tentunya lebih utama.

18. Kisah Nabi Sulaiman ‘alaihis-salām dan negeri Saba` menjelas-
kan tentang kekuasaan yang bisa digunakan dalam ketaatan kepada 
Allah atau kemaksiatan kepada-Nya.

19. Dalam kisah kaum Nabi Salih ‘alaihis-salām terdapat penjelas-
an bahwa meskipun para pembuat konspirasi itu berusaha membuat 
makar, Allah tetap akan membalas makar itu kepada diri mereka 
sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
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Juz 20

1. Kisah Nabi Luṭh ‘alaihis-salām memberi pelajaran kepada kita 
bahwa karakter buruk para pembuat kerusakan kadang bisa sam-
pai pada pelarangan orang-orang yang menyucikan diri untuk hidup 
tenang di tengah-tengah mereka.
2. Dalam Surah An-Naml terdapat lima pertanyaan yang meneguh-
kan fondasi tauhid dan memperjelas kebenaran pada setiap orang 
yang berakal. Hayati dan tadaburilah lima pertanyaan tersebut.
3. Surah ini ditutup dengan penyebutan sebagian peristiwa yang ter-
jadi pada hari Kiamat kelak, yaitu peristiwa dahsyat yang mengge-
tarkan hati.
4. Surah Al-Qaṣaṣ memulai pembahasannya dengan pencerahan ke-
pada kaum mukminin yang lemah seputar masa depan mereka yang 
cerah dan bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di 
muka bumi. Hal ini tampak dalam kisah kelahiran Nabi Musa, penga-
suhannya, penyusuannya, dan pembinaannya di dalam istana Fir’aun.
5. Surah ini mengisyaratkan tentang peran wanita dalam memper-
juangkan agama Allah. Hal ini tampak dari sikap dan peran beberapa 
wanita, yaitu ibu Musa, saudarinya, serta wanita yang mengusulkan 
agar Musa dibayar untuk bekerja sebagai penggembala kambing. 
6. Isyarat tentang kisah pembunuhan terhadap seseorang dari kalan-
gan Koptik, dan sikap Musa yang tidak bangga dengan perbuatann-
ya membunuh jiwa yang tak bersalah itu. Bahkan, Musa mengakui 
dosanya dan memohon ampunan kepada Allah.
7. Petunjuk apakah yang tersirat dalam kisah datangnya seorang wan-
ita kepada Musa yang berjalan dengan penuh rasa malu? Sungguh, 
rasa malu itu ibarat minyak wangi bagi kehidupan, bila tidak ada lagi 
dalam diri seorang wanita maka dirinya tak memiliki kebaikan lagi.
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8. Perjalanan Musa bersama istrinya untuk kembali ke negerinya, 
dan penguatan dakwahnya dengan keberadaan saudaranya adalah 
sebuah isyarat bahwa seorang dai pasti membutuhkan para peno-
long yang mendukungnya. Terkadang, ia tidak mendapatkan seo-
rang pendukung pun selain Allah, dan Dia sungguh sebaik-baik pe-
lindung dan penolong.
9. Keharusan kaum musyrikin untuk membenarkan Rasulullah ṣal-
lallāhu ‘alaihi wa sallam, sebab beliau telah mengisahkan kepada 
mereka kisah Bani Israil padahal beliau sendiri tidak pernah men-
yaksikannya.
10. Penegasan tentang kekuasaan Allah dalam pergantian siang dan 
malam. Apabila Allah berkehendak lain, Dia pasti menjadikan salah 
satunya kekal dan tak berubah. Apabila hal itu terjadi, kemaslahatan 
manusia akan terhenti.
11. Kisah Qarun bersama harta kekayaannya menunjukkan bah-
wa harta hanya menjadi malapetaka bagi pemiliknya jika ia tidak 
menunaikan hak-hak Allah dalam harta tersebut.
12. Di akhir Surah Al-Qaṣaṣ terdapat isyarat sebagaimana Nabi Musa 
diusir secara paksa dari negerinya lalu berhasil kembali, maka de-
mikian pula engkau wahai Muhammad. Beliau diusir dari Mekah dan 
kembali ke sana untuk menaklukkannya dan meraih kemenangan.
13. Pada permulaan Surah Al-’Ankabūt terdapat penjelasan be-
berapa jenis ujian yang menghalangi seorang dai dalam jalan dak-
wahnya, yaitu: keluarga, penyiksaan, dunia, dan panjangnya jalan 
dakwah. Akan tetapi, di sela-sela penyebutan sejumlah ujian ini, 
khususnya di akhir surah, terdapat solusi untuk melaluinya, yaitu 
firman Allah Ta’ālā:
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami 
akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Al-’Ankabūt: 69)
14. Beberapa bentuk azab terhadap kaum-kaum terdahulu yang ber-
turut-berturut disebutkan dalam surah ini membuat kita harus selalu 
berpikir bahwa kita semua belum tentu aman dari azab-azab tersebut.
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Juz 21

Juz 21

1. Perintah untuk mendebat Ahli Kitab dengan cara yang paling 
baik, terlebih lagi ketika berdebat dengan saudaramu yang muslim.

2. Di akhir Surah Al-’Ankabūt terdapat ajakan untuk menghayati 
cakrawala dunia dan keterangan bahwa kesungguhan yang konsis-
ten akan mengantarkan seseorang pada hidayah.

3. Surah Ar-Rūm dimulai dengan menyebutkan kekalahan bangsa 
Romawi, lalu janji bahwa mereka akan meraih kemenangan. Dalam 
ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah Ta’ālā menolong siapa saja 
yang Dia kehendaki.

4. Perhatikanlah bagaimana Allah mencela kaum musyrikin karena 
kelalaian mereka dari perkara akhirat. Sudahkah Anda menyadari 
bahwa ketergantungan hati pada dunia dan lalai terhadap akhirat 
merupakan penyakit berbahaya?

5. Ajakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang 
terdapat dalam diri manusia, silih bergantinya siang dan malam, 
penurunan air hujan, dan lain sebagainya.

6. Seruan untuk berpegang teguh pada fitrah atau keislaman seka-
ligus memberikan isyarat bahwa faktor kemunculan kerusakan yang 
ada di atas bumi ini adalah ulah tangan manusia sendiri, oleh sebab 
itu janganlah Anda menjadi orang yang memancing timbulnya ker-
usakan tersebut.

7. Pengulangan ayat tentang penyebutan tanda-tanda kebesaran Al-
lah di alam semesta dan ditutup dengan ajakan untuk bersabar.
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8. Surah Luqmān dimulai dengan penyebutan sifat orang-orang 
yang berbuat kebaikan beserta ganjaran yang akan mereka dapat-
kan. Setelah itu, dilanjutkan dengan keterangan tentang orang-orang 
yang mempergunakan perkataan kosong yang tak berguna beserta 
balasan yang akan mereka terima.

9. Wasiat Lukman kepada putranya diawali dengan persoalan tauhid, 
kemudian bakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan mereka 
secara baik meskipun keduanya musyrik. Kita bisa memerhatikan 
bahwa wasiat Lukman ini lebih mendahulukan pelurusan akidah 
daripada amalan anggota tubuh. Tadaburilah hal ini, lalu kaitkan 
dengan pembahasan surah ini tentang dalil-dalil tauhid di alam se-
mesta. Perhatikan pula bagaimana sikap kaum musyrikin yang ha-
nya kembali kepada Allah pada saat mengalami kesusahan, namun 
mereka menyekutukan-Nya saat berada dalam kesenangan.

10. Pada akhir Surah Luqmān terdapat seruan untuk mempersiapkan 
diri menyongsong hari Kiamat dan isyarat tentang perkara-perkara 
gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah.

11. Surah As-Sajadah dimulai dengan kisah awal penciptaan makh-
luk, akhir kehidupan dan tempat kembali mereka di akhirat nanti, 
ada yang ke surga dan ada yang ke neraka.

12. Surah ini menyebutkan beberapa karakter orang-orang mukmin. 
Adapun karakter paling menonjol yang mengantarkan seorang insan 
meraih derajat kepemimpinan dalam agama adalah sifat sabar dan 
keyakinan.

13. Dalam  penghujung surah ini terdapat seruan untuk memerha-
tikan tanda-tanda kebesaran Allah dan berpaling dari orang-orang 
yang durhaka.
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14. Surah Al-Aḥzāb dimulai dengan seruan kepada Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Apakah 
Anda termasuk orang yang kesal jika diseru untuk bertakwa kepada 
Allah?

15. Pembahasan tentang Ummahātul-Mu`minīn )ibunda kaum muk-
minin yang merupakan istri-istri Nabi). Begitu juga penjelasan ten-
tang keharaman menikahi mereka sama dengan keharaman menika-
hi ibu sendiri.

16. Gambaran luar biasa tentang Perang Al-Aḥzāb yang menampak-
kan kondisi kaum mukminin dan kaum munafikin dalam menghada-
pi saat-saat genting dalam peperangan.
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Juz 22

1. Keterangan tentang kondisi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
bersama istri-istrinya, penjelasan tentang perintah Allah kepada is-
tri-istri Nabi dengan memaparkan karunia-Nya berupa wahyu Al-
Qur`ān dan As-Sunnah yang ada di dalam rumah mereka. Sudahkah 
kita memetik pelajaran dari ayat ini bahwa rumah kita akan bertam-
bah berkah dan baik sesuai dengan kadar bacaan Al-Qur`ān kita dan 
penerapan As-Sunnah di dalamnya?

2. Peringatan tentang keutamaan keluarga Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam, keridaan Allah kepada mereka, serta keutamaan kaum 
muslimin dan muslimat secara umum.

3. Isyarat tentang sebagian persoalan yang berkaitan dengan talak 
dan hijab untuk Ummahātul-Mu`minīn. Semoga Allah Ta’ālā men-
curahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang meneladani mereka.

4. Penjelasan tentang urgensi hijab dan adab-adabnya yang dikait-
kan dengan sikap ketundukan terhadap perintah Allah sekaligus per-
ingatan untuk mewaspadai kaum munafikin, karena persoalan hijab 
tidak dibahas dalam suatu surah kecuali ada pembahasan tentang 
kaum munafikin di sana.

5. Di akhir Surah Al-Aḥzāb terdapat penyebutan tempat kembali 
orang-orang kafir dan para pengikut mereka, dan peringatan tentang 
amanah yang dipikul oleh manusia. Mari kita perhatikan diri kita, 
apakah kita termasuk orang yang mengemban amanah itu dengan 
benar dan bersungguh-sungguh? Ataukah kita masih lalai darinya?
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6. Surah Saba` dimulai dengan bantahan terhadap fondasi kesyiri-
kan yang batil dan klaim pengingkaran terhadap hari kebangkitan.

7. Penyebutan petunjuk para nabi dalam menyikapi banyaknya 
karunia Allah, yaitu dengan mensyukurinya. Cobalah perhatikan, 
betapa banyak manusia yang kufur terhadap karunia Allah!

8. Dalam kisah perseteruan antara pembesar-pembesar dan para 
pengikut mereka terdapat urgensi mengambil keputusan yang tepat 
dalam ketaatan terhadap para pembesar agar kita tidak menyesal di 
kemudian hari.

9. Surah ini diakhiri dengan seruan kepada kaum musyrikin untuk 
berpikir dan keterangan ancaman untuk mereka tentang hari di mana 
keimanan tak lagi memberi manfaat sedikit pun.

10. Surah Fāṭir dimulai dengan peringatan kepada manusia ten-
tang rahmat dan karunia Allah. Begitu juga peringatan agar mereka 
berhati-hati terhadap gemerlap dunia dan godaan setan, peringatan 
tentang keagungan Allah, serta kebutuhan seluruh makhluk kepada 
karunia-Nya.

11. Ada sebuah kaidah keimanan yang bisa menanamkan rasa rida 
dan yakin dalam hati. Kaidah ini disebutkan di awal surah. Henda-
knya ini selalu menjadi bahan renungan diri Anda, yaitu ayat yang 
berbunyi:

“Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada 
manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya; dan apa saja 
yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskan-
nya setelah itu. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 
(Fāṭir: 2)

Oleh sebab itu, janganlah hati  Anda terikat kecuali kepada Allah 
semata.
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12. Pemaparan tentang golongan-golongan manusia yang mewarisi 
kitab dan balasan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. 
Tempatkanlah diri Anda dalam golongan terdepan di antara pewaris 
Kitab Al-Qur`ān yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

13. Surah Fāṭir diakhiri dengan bantahan kepada kaum musyrikin 
dengan dalil-dalil yang sangat kuat sekaligus diakhiri dengan salah 
satu kaidah Al-Qur`ān, yaitu makar dan tipu daya buruk hanya akan 
menimpa para pelakunya sendiri.

14. Permulaan Surah Yāsīn membahas tentang Al-Qur`ān dan dak-
wah Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam kepada kaum musyrikin.

15. Surah ini memuat perumpamaan terhadap penduduk negeri yang 
mendustakan para rasul.

16. Kisah yang mengagumkan tentang seorang mukmin yang luar 
biasa. Ibnu ‘Abbās menamakannya Ḥabīb An-Najjār, seorang muk-
min yang merasa iba kepada kaumnya yang kafir. Dan penjelasan 
tentang kisahnya masuk surga. Kisah ini tidak disebutkan kecuali 
dalam surah ini.

17. Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Ḥabīb ini ada-
lah rasa iba yang besar kepada kaumnya yang masih kafir, dan rasa 
iba ini terus berlanjut sampai ia masuk surga, sebagaimana disebut-
kan dalam firman Allah:

“Dikatakan (kepadanya), ‘Masuklah ke surga.’ Dia (laki-laki itu) 
berkata, ‘Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa 
yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menja-
dikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.’” (Yāsīn: 
26-27)

Semoga Allah merahmati Imam Qatādah yang mengatakan, “Anda 
tidak akan menjumpai mukmin ini (Ḥabīb) kecuali menebarkan nasi-
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hat dan Anda tidak menjumpainya sebagai seorang penipu. Ketika ia 
merasakan karunia Allah dalam dirinya, ia mengatakan, ‘Seandain-
ya kaumku mengetahuinya.’ Ia masih berharap kepada Allah agar 
kaumnya mengetahui karunia Allah yang dilihatnya serta apa yang 
meliputinya berupa surga.’” )Aṭ-Ṭabariy, Jāmi’ Al-Bayān: 20/509)
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Juz 23

1. Juz ini memulai pembahasannya dengan pengarahan pandangan 
kita kepada tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, seka-
ligus seruan kepada kaum musyrikin untuk beriman, dan larangan 
menyembah setan.

2. Juz ini ditutup dengan penegasan tentang kekuasaan Allah dalam 
penciptaan dan kebangkitan semua makhluk.

3. Dalam permulaan Surah Aṣ-Ṣāffāt terdapat keterangan tentang 
penetapan keesaan Allah dengan bukti penciptaan-Nya pada makh-
luk-makhluk besar, sebab tidak ada yang sanggup menciptakan itu 
semua selain Allah.

4. Pembahasan tentang hari kebangkitan dan pembalasan serta 
penyebutan balasan di akhirat kelak berupa surga yang penuh ke-
nikmatan bagi orang-orang beriman dan azab di dalam neraka bagi 
orang-orang mendustakan Allah.

5. Cuplikan percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka 
menunjukkan bahaya berteman dengan sahabat-sahabat yang buruk.

6. Tuhanmulah yang mengabulkan doa para hamba-Nya. Lalu, apa-
kah Anda sudah berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada-Nya? 
Renungkanlah ayat ini!

“Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, Ka-
milah sebaik-baik yang memperkenankan doa.” (Aṣ-Ṣāffāt: 75)

7. Ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail ‘alaihimas-salām kepada  
perintah Allah merupakan contoh terbaik dari hasil pendidikan yang 
baik. Di samping itu, ada penjelasan tentang kesudahan yang baik 
dari pendidikan yang baik tersebut.
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8. Penutup surah ini menceritakan bantahan secara telak terhadap se-
bagian syubhat kaum musyrikin, dan menjelaskan bahwa tentara-ten-
tara Allah itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan.

9. Surah Ṣād menceritakan beberapa bentuk permusuhan yang ter-
jadi di bumi dan di langit. Berusahalah untuk merenunginya dan 
mengetahui golongan siapa yang pada akhirnya meraih kemenangan 
dalam menegakkan kebenaran?

10. Dalam surah ini terdapat hiburan untuk Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam. Di sini juga ada seruan kepada beliau agar meneladani 
jalan dakwah para rasul sebelumnya dan cara mereka bersabar 
menghadapi berbagai rintangan dakwah.

11. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana Allah menganuger-
ahkan Nabi Sulaiman banyak karunia yang tidak didapatkan oleh 
seorang pun pada masanya, dan bagaimana hal tersebut tidak mem-
buatnya berlaku sombong, bahkan mensyukurinya, dan menggu-
nakannya demi meraih rida Allah.

12. Perhatikanlah adab mulia para nabi dalam berdoa, seperti dise-
butkan dalam firman Allah Ta’ālā:

“Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tu-
hannya, ‘Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan 
dan bencana.’” (Ṣād: 41)

13. Penyebutan tempat kembali orang-orang bertakwa dan tempat 
kembali orang-orang yang durhaka. Setelah itu, ada pemaparan ten-
tang kisah iblis dan keengganannya untuk sujud kepada Adam lan-
taran sifat sombong dan congkak yang dimilikinya. Sifat sombong 
ini merupakan sifat paling menonjol bagi iblis dalam kisah ini. Oleh 
sebab itu, marilah kita berusaha menjauhi perbuatannya.

14. Sebagian besar pembahasan dalam Surah Az-Zumar terfokus 
pada tema keikhlasan. Berusahalah menerapkan keikhlasan ini da-
lam semua ibadah Anda.
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Juz Dua 24

1. Pembukaan juz ini merupakan lanjutan dari pembahasan tentang 
pemurnian tauhid dan ancaman kepada kaum musyrikin yang meroboh-
kan fondasi keikhlasan atau kemurnian tauhid dalam amal perbuatan, 
sehingga amalan mereka sia-sia dan menjadi kaum yang merugi.

2. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah men-
gampuni seluruh dosa manusia yang beriman walaupun dosanya 
sangat besar. Oleh karena itu, bersegeralah untuk bertobat, karena 
itu merupakan tugas kita sepanjang hidup.

3. Apakah Anda memperhatikan kisah orang-orang kafir yang di-
giring ke dalam neraka Jahanam secara berkelompok, serta orang-
orang bertakwa yang diantar menuju surga? Beramallah dengan 
amalan orang-orang yang bertakwa agar Anda dibimbing bersama 
mereka menuju surga atas berkat karunia Allah.

4. Surah Gāfir dimulai dengan penyebutan ampunan Allah, peneri-
maan-Nya terhadap tobat hamba-hambaNya, dan penyebutan azab 
yang keras bagi para hamba yang mendurhakai-Nya.

5. Dalam  surah ini terdapat gambaran tentang perdebatan yang be-
nar dan perdebatan yang batil.

6. Dalam surah ini terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang 
bertobat. Cukuplah menjadi sebuah kemuliaan bagi mereka ketika 
para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka.

7. Pembahasan menarik bagi orang-orang yang berakal tentang hari 
kiamat serta penegasan betapa besarnya kekuasaan Allah pada hari itu.

8. Dalam kisah seorang mukmin yang berasal dari kaum Fir’aun 
terdapat contoh teladan bagi dai yang berusaha menasihati kaumnya 
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dan berdialog dengan mereka dengan dalil dan bukti yang kuat. Se-
bab, rasa semangat berdakwah saja tidaklah cukup.

9. Pemaparan dan perincian berbagai karunia Allah, dan penjelasan tem-
pat kembali orang-orang yang tidak memperdebatkan ayat-ayat Allah.

10. Surah Fuṣṣilat membahas tentang Al-Qur`ān Al-Karīm, keadaan 
orang-orang yang berpaling darinya, serta celaan terhadap penen-
tangan mereka padahal mereka hanyalah makhluk yang lemah. Se-
mentara itu, langit dan bumi yang merupakan cipataan yang besar 
dan gagah, tetap tunduk dan patuh terhadap perintah Allah.

11. Penjelasan tentang bahaya teman-teman yang buruk, dan mereka 
menghiasi kekafiran dan kesesatan sehingga terasa indah bagi orang 
yang berteman dengan mereka.

12. Penjelasan lugas tentang kesungguhan orang-orang kafir da-
lam menghalang-halangi manusia untuk menyimak kandungan 
Al-Qur`ān, karena mereka meyakini pengaruhnya terhadap jiwa 
manusia. Adapun hari ini, orang-orang kafir itu lebih licik dalam 
melancarkan aksi tersebut. Perhatikanlah ayat ini!

“Dan orang-orang yang kafir berkata, ‘Janganlah kamu menden-
garkan (bacaan) Al-Qur`ān ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya 
agar kamu dapat mengalahkan (mereka).’” (Fuṣṣilat: 26)

13. Surah ini memuat pembahasan tentang pendidikan dalam ranah 
dakwah kepada jalan Allah serta akhlak yang baik dalam kehidupan 
sehari-hari. Surah ini sangat pantas untuk dihayati dan direnungkan.

14. Ancaman kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-
lah, pembelaan terhadap Al-Qur`ān dan penjelasan bahwa ia adalah 
pemberi petunjuk dan penyembuh bagi penyakit.

15. Surah ini ditutup dengan seruan untuk memperhatikan ke-
beradaan cakrawala dan diri manusia. Cara seperti ini akan mem-
perjelas jalan kebenaran bagi yang mau menitinya.
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Juz 25

1. Surah Asy-Syūrā diawali dengan penyebutan Al-Qur`ān yang 
menjadi peringatan bagi penduduk Ummul-Qurā (Mekah) dan 
orang-orang yang ada di sekitarnya, serta peringatan akan adanya 
hari manusia berkumpul di akhirat kelak.

2. Allah memilih siapa saja yang Dia kehendaki sebagai pengusung 
risalah-Nya. Pokok utama dakwah para nabi secara umum hanya 
satu meskipun syariat mereka berbeda-beda secara terperinci. Oleh 
sebab itu, bukan hal aneh jika Nabi kita ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
menerima sejumlah ajaran syariat yang sama dengan syariat para 
nabi sebelumnya.

3. Penguatan prinsip musyawarah sebagai bagian dari karakter uta-
ma masyarakat Islam.

4. Pembahasan tentang sikap memaafkan sebagai sifat terpuji jika menun-
tun kepada kebaikan, namun bila sebaliknya maka sikap itu tercela.

5. Isyarat tentang beberapa bukti keesaan dan kekuasaan Allah, di 
antaranya; nasib manusia yang berbeda-beda terkait anak, Allah 
berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan ada pula yang tidak 
diberi.

6. Surah ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Al-Qur`ān merupa-
kan ruh yang dengannya jiwa manusia bisa hidup. Apakah Anda su-
dah mengukur kadar ruh (Al-Qur`ān) yang dengannya Allah meng-
hidupkan hati?

7. Surah Az-Zukhruf dimulai dengan pembahasan tentang kedudu-
kan Al-Qur`ān, lalu dilanjutkan dengan bantahan terhadap kaum 
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musyrikin, kemudian dialog dengan para pengikut ajaran nenek 
moyang mereka tanpa mengetahui dalil sama sekali. Apakah Anda 
pernah memikirkan pengaruh fanatik buta terhadap diri?

8. Jangan pernah khawatir terhadap rezeki Anda, sebab Allah telah 
membagi-baginya kepada seluruh manusia, dan Dia meninggikan 
sebagiannya atas sebagian yang lain. Allah Ta’ālā berfirman:

 “Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia.” )Az-Zukhruf: 32)

9. Berhati-hatilah terhadap teman jahat sebelum Anda merasakan 
penyesalan berteman dengannya pada saat penyesalan itu tak lagi 
berguna.

10. Dalam kisah Nabi Musa, Fir’aun mengklaim bahwa ia lebih baik dari 
Nabi Musa dengan dalih kekuasaan yang dimilikinya. Maka janganlah 
Anda tertipu dengan gemerlap dunia, sebab Allah Ta’ālā memberikannya 
kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai.

11. Semua hubungan pertemanan akan sirna pada hari Kiamat ke-
lak, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, 
berusahalah untuk selalu bersama orang-orang saleh niscaya Anda 
akan bahagia di dunia dan akhirat.

12. Renungilah cuplikan peristiwa yang disebutkan pada akhir Surah 
Az-Zukhruf, yaitu dialog antara penghuni neraka dan malaikat pen-
jaganya, Malik. Silakan membayangkan bagaimana penyesalan 
penghuni neraka saat itu.

13. Permulaan Surah Ad-Dukhān membahas tentang turunnya Al-
Qur`ān pada malam yang penuh berkah. Al-Qur`ān merupakan ki-
tab yang penuh berkah, diturunkan pada bulan yang penuh berkah 
)Ramadan), pada malam yang penuh berkah )Lailatul-Qadr). Maka 
carilah keberkahan di dalamnya.
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14. Kehidupan orang yang musyrik dipenuhi permainan, senda gu-
rau, dan keraguan. Berhati-hatilah Anda agar tidak menyerupai ke-
hidupan mereka.

15. Perhatikanlah bagaimana akibat sikap sombong terhadap 
pelakunya karena menolak kebenaran.

16. Surah ini diakhiri dengan penjelasan tempat kembali orang-
orang yang berbuat jahat, yaitu firman Allah Ta’ālā:

“Sungguh, pohon zaqqūm itu, makanan bagi orang yang banyak 
dosa.” (Ad-Dukhān: 43-44)

Di samping itu, ada penjelasan tentang karunia yang disediakan bagi 
orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Ta’ālā berfirman:

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang 
aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air.” )Ad-
Dukhān: 51-52)

17. Permulaan Surah Al-Jāṡiyah menarik perhatian kita untuk men-
getahui perbendaharaan langit dan bumi. Dalam surah ini juga di-
jelaskan tentang azab bagi orang-orang yang sombong dan enggan 
untuk beribadah kepada Allah Sang Maha Pemilik seluruh kerajaan. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kaum yang 
mengolok-olok wahyu Allah.

18. Mengikuti hawa nafsu terkadang bisa membuat pelakunya men-
jadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya sedangkan ia tidak 
menyadari.

19. Surah ini ditutup dengan gambaran tentang kondisi hari kiamat 
yang sangat dahsyat, penjelasan tentang kerugian orang-orang yang 
mengingkari hari Kiamat, ganjaran pahala bagi orang-orang beri-
man, dan azab bagi orang-orang kafir.
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Juz 26

1. Surah Al-Aḥqāf diawali dengan keterangan tentang kesempur-
naan penciptaan langit dan bumi yang menjadi bukti bahwa hanya 
Allah Ta’ālā yang memonopoli hak untuk disembah.

2. Penjelasan tentang kebenaran wahyu Al-Qur`ān dan orang yang 
membawanya.

3. Perintah untuk berbakti dan larangan berkata kasar kepada kepada 
kedua orang tua. 

4. Kisah yang ada dalam surah Al-Aḥqāf terdapat keterangan bahwa 
azab itu terkadang datang dalam bentuk kenikmatan, sebagaimana 
dugaan kaum Nabi Hud ‘alaihis-salām yang mengira awan datang 
membawa hujan, namun ternyata itu adalah azab untuk mereka.

5. Perhatikan bagaimana bangsa jin bisa langsung memahami Islam 
dengan sekadar menyimak bacaan Al-Qur`ān dalam satu majelis. 
Apakah Anda sudah bertanya kepada diri sendiri tentang pengaruh 
Al-Qur`ān dalam diri, padahal Anda sudah mendengarnya berka-
li-kali?

6. Penutupan surah ini memuat seruan untuk memperhatikan pen-
ciptaan alam semesta, peringatan tentang hari diperlihatkannya amal 
perbuatan, serta seruan untuk meneladani para nabi terkait sifat sa-
bar mereka.

7. Surah Muḥammad dimulai dengan motivasi kepada kaum muk-
minin untuk memerangi orang-orang kafir, lalu disebutkan kesuda-
han bagi dua golongan tersebut.

8. Penyebutan gambaran tentang surga beserta kenikmatan di da-
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lamnya dan gambaran tentang neraka beserta aneka azabnya; agar 
orang yang berbuat baik semakin bersemangat untuk beramal baik 
dan orang yang berbuat buruk menghentikan keburukannya.

9. Surah ini menyebutkan beberapa karakter orang munafik dan 
menyeru untuk mengobati penyakit hati mereka dengan menghayati 
isi Al-Qur`ān.

10. Surah Muḥammad ditutup dengan beberapa perintah untuk kaum 
mukminin, di antara perintah paling urgen adalah berpegang teguh 
di atas kebenaran. Apabila mereka berpaling, Allah akan mengganti 
mereka dengan kaum lain yang lebih baik.

11. Surah Al-Fatḥ dimulai dengan kabar gembira bagi kaum mukmi-
nin berupa hasil yang baik dari Perjanjian Ḥudaibiyah yang disebut 
sebagai pembebasan dan kemenangan. Padahal, secara lahir, hasil 
perjanjian itu pada awalnya dianggap tidak memihak pada kaum 
muslimin. 

12. Pelipur lara bagi kaum mukminin,  hilangnya kesedihan, dan 
pemberitahuan kepada mereka bahwa kesudahan yang buruk itu 
hanya menimpa kaum munafikin dan musyrikin. Maka janganlah 
berputus asa wahai orang yang beriman!

13. Penyebutan baiat Ḥudaibiyah, kemuliaan derajat sahabat yang 
menghadirinya, celaan terhadap orang-orang yang enggan mengh-
adirinya, dan larangan kepada mereka untuk ikut serta dalam perang 
penaklukkan wilayah Khaibar.

14. Keterangan tegas tentang rida Allah kepada orang-orang yang 
berbaiat di bawah pohon (baiat Riḍwan). Sungguh binasa orang 
yang mencela para sahabat yang telah Allah ridai.

15. Surah ini ditutup dengan satu ayat yang menceritakan tentang 
orang-orang teristimewa dari umat ini yang mendapat kemenangan, 
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yaitu ayat yang dimulai dengan firman Allah Ta’ālā:

“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ber-
kasih sayang sesama mereka.” (Al-Fatḥ: 29)

16. Surah Al-Ḥujurāt adalah surah yang menghimpun berbagai 
akhlak dan adab. Carilah akhlak dan adab tersebut dalam surah ini. 
Jika Anda mendapati akhlak yang baik maka tiru dan lakukanlah. 
Sebaliknya, jika Anda mendapati akhlak buruk dan terlarang maka 
jauhilah.

17. Surah ini menerangkan tentang bahaya membenarkan berbagai 
isu yang tersebar, dan akibatnya hanya akan mendatangkan penye-
salan. Oleh sebab itu, lakukanlah klarifikasi terhadap apa yang akan 
Anda informasikan, terlebih lagi di ranah media pada masa ini, se-
bab klarifikasi sangat sedikit dilakukan.

18. Pengukuhan fondasi ukhuwah secara umum yang terbangun di 
atas keimanan, dan menutupi serta memperbaiki celah perpecahan 
yang mungkin terjadi di dalamnya.

19. Penyebutan beberapa adab dan akhlak yang mesti dimiliki oleh 
seorang mukmin.

20. Keutamaan di sisi Allah terbangun di atas ketakwaan, bukan 
di atas kemuliaan nasab. Maka janganlah bersandar pada sesuatu 
yang tidak memberikan manfaat dan kemuliaan sedikit pun pada diri 
Anda.

21. Semua bentuk karunia dan taufik untuk berbuat ketaatan yang 
diraih oleh seorang mukmin hanya berasal dari Allah ‘Azza wa Jal-
la, seperti dinyatakan dalam ayat ini:

“Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan 
menunjukkan kamu kepada keimanan.” (Al-Ḥujurāt: 17)
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22. Surah Qāf dimulai dengan keterangan tentang pendustaan kaum 
musyrikin terhadap para rasul. Setelah itu, disebutkan dalil tentang 
kepastian hari kebangkitan berupa tanda-tanda kebesaran Allah 
yang bisa dilihat oleh mata, semua itu menunjukkan kekuatan dan 
kekuasaan Allah.

23. Apakah Anda sudah merasa diawasi oleh Allah ketika berka-
ta-kata, dan apakah Anda juga ingat bahwa ada dua malaikat yang 
ditugaskan untuk mencatat semua yang Anda ucapkan? Allah Ta’ālā 
berfirman:

“Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya 
malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (Qāf: 18)

24. Dalam surah ini terdapat penjelasan yang menyentuh hati sepu-
tar kondisi saat sekarat, penjelasan tentang peristiwa-peristiwa pada 
hari Kiamat kelak, dan permintaan neraka agar penghuninya ditam-
bah. Di samping itu, terdapat penjelasan tentang ciri-ciri penghuni 
surga yaitu hamba yang selalu bertobat kepada Allah dan menjaga 
batasan hukum-hukum-Nya.  

25. Pada akhir surah ini dibahas kembali tema awal surah yaitu ten-
tang penetapan hari kebangkitan dengan dalilnya yaitu kebesaran 
makhluk ciptaan Allah.

26. Permulaan Surah Aż-Żāriyāt memuat kepastian hari kebangkitan 
dan hari pembalasan, serta penyebutan tempat kembali orang-orang 
kafir dan kaum munafikin pada hari Kiamat.

27. Apakah Anda merasa khawatir dengan rezeki? Allah Ta’ālā tel-
ah bersumpah bahwa rezeki berada di langit seperti apa yang Anda 
ucapkan. 
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Juz 27

1. Juz ini dimulai dengan kisah Nabi Luṭh padahal kaumnya bukan-
lah umat manusia yang pertama kali ada di bumi. Ini mengisyarat-
kan adanya kesamaan antara orang-orang kafir kota Mekah dengan 
kaum Nabi Luṭh terkait sikap mereka yang larut dalam senda gurau 
dan kelalaian. Allah Ta’ālā berfirman:

“(Yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan ke-
lalaian.” (Aż-Żāriyāt: 11)

Allah Ta’ālā juga berfirman tentang kaum Luṭh:

“(Allah berfirman), ‘Demi umurmu (Muhammad), sungguh, mereka 
terombang-ambing dalam mabuk (kesesatan) mereka.’” (Al-Ḥijr: 
72) 

2. Sindiran kepada kaum musyrikin dengan penyebutan kisah se-
bagian umat yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kehancuran 
mereka. Di sini, terdapat pesan tersirat jika mereka tidak memenuhi 
seruan Allah, maka kesudahan mereka akan sama dengan kesudahan 
umat sebelum mereka.

3. Allah memerintahkan Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam un-
tuk berpaling dari orang-orang yang mendustakan dan membandel. 
Namun demikian, Allah tetap memerintahkannya untuk terus mem-
berikan peringatan kepada kaum mukminin.

4. Firman Allah Ta’ālā: 

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringa-
tan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.” (Aż-Żāriyāt: 55)
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Ayat ini merupakan isyarat bahwa setiap kali seorang mukmin 
mendapatkan manfaat dari peringatan, maka itu menunjukkan 
kekuatan imannya, demikian pula sebaliknya.

5. Apakah Anda pernah berpikir, sejauh mana Anda telah meraih 
tujuan penciptaan dirimu? Allah Ta’ālā berfirman:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku.” (Aż-Żāriyāt: 56)

6. Pada permulaan Surah Aṭ-Ṭūr terdapat ancaman azab terhadap 
kaum musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di antara an-
caman paling dahsyat adalah kondisi mereka ketika digiring oleh 
para malaikat dengan kasar menuju neraka. Allah Ta’ālā berfirman:

“Pada hari (ketika) itu mereka didorong ke neraka Jahanam dengan 
sekuat-kuatnya.” (Aṭ-Ṭūr: 13)

7. Pembahasan tentang kenikmatan orang-orang bertakwa. Di antara 
ucapan mereka tatkala masuk surga adalah seperti yang digambar-
kan dalam firman Allah Ta’ālā:

“Mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di 
tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). Maka Al-
lah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari 
azab neraka.’” (Aṭ-Ṭūr: 26-27)

Apakah Anda sedang menjalani kehidupan seperti yang disebut da-
lam ayat ini? Semoga Allah melindungi Anda dari azab neraka.

8. Dalam surah ini terdapat lima belas pertanyaan yang disebutkan 
secara berurutan. Hal ini membuat orang yang membacanya ber-
pindah dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, serta memaksan-
ya untuk memikirkan keberadaannya pada saat ini dan masa depan. 
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyadarkan Jubair bin Muṭ’im 
raḍiyallāhu’anhu untuk masuk Islam.
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Juz 27

9. Bersabar dalam menjalankan ibadah merupakan tema penutup 
dalam Surah Aṭ-Ṭūr. Apakah Anda telah berhasil meraih kesabaran 
dalam ibadah?

10. Surah An-Najm dimulai dengan penyucian terhadap Rasulul-
lah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan pernyataan bahwa beliau itu 
maksum. Al-Qur`ān adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui 
perantaraan Malaikat Jibril. Di samping itu, ada isyarat bahwa siapa 
yang tidak mengikuti petunjuk agama maka ia pasti akan mengikuti 
hawa nafsu.

11. Penafian ketuhanan sembahan kaum musyrikin serta bantahan 
terhadap pandangan mereka tentang sembahan-sembahan tersebut. 
Itu semua merupakan khayalan yang tidak memiliki kebenaran se-
dikit pun.

12. Peringatan untuk tidak berbicara berdasarkan prasangka dalam 
persoalan keimanan. 

13. Penghujung surah ini memperingatkan kaum musyrikin tentang 
azab yang menimpa umat-umat musyrik sebelum mereka sekaligus 
ancaman terkait azab yang akan menimpa mereka dalam waktu 
dekat.

14. Surah Al-Qamar dimulai dengan peringatan kepada kaum mu-
syrikin tentang Kiamat yang semakin dekat serta azab yang akan 
mereka dapatkan di hari kebangkitan kelak.

15. Peringatan kepada kaum musyrikin tentang azab yang menimpa 
umat-umat sebelum mereka dan bahwa mereka tidak lebih baik dar-
ipada orang-orang kafir yang ada pada umat-umat terdahulu.

16. Dalam  surah ini disebutkan beberapa kali tentang kemudahan 
Al-Qur`ān bagi orang yang ingin membaca, menghafal, atau me-
mahaminya. Akan tetapi, problemnya terdapat pada pertanyaan ini: 
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apakah ada yang mau mengambil pelajaran?

17. Surah Ar-Raḥmān merupakan ‘Arūs Al-Qur`ān )yakni puncak 
keindahan Al-Qur`ān) sebagaimana yang diriwayatkan dalam se-
buah aṡar. Di dalamnya disebutkan berbagai karunia Allah. Karunia 
pertama yang disebutkan adalah karunia tentang pembelajaran Al-
Qur`ān. Bagaimanakah peran Anda dalam mempelajari Al-Qur`ān? 
Bukan hanya sekadar membacanya saja.

18. Di penutup surah ini diceritakan tentang pemandangan surga dan 
semua hal yang ada di dalamnya. Yang akan mendapatkan surga itu 
adalah orang yang bersungguh-sungguh beramal demi menempatin-
ya berkat rahmat Allah.

19. Permulaan yang menggetarkan jiwa terdapat di awal Surah Al-
Wāqi’ah. Alangkah baiknya Anda mengambil jeda sejenak untuk 
merekam peristiwa-peristiwa mengerikan tersebut dalam benakmu.

20. Pada hari Kiamat kelak manusia terbagi dalam tiga golongan 
sesuai dengan amalan mereka. Ganjaran mereka juga sesuai dengan 
amalan tersebut. Berhati-hatilah agar Anda tidak termasuk golongan 
yang binasa.

21. Pemaparan beberapa dalil konkret dan jelas bahwa hari keban-
gkitan itu benar dan sikap mengingkarinya merupakan sebuah keku-
rangan iman.

22. Surah ini ditutup dengan penyebutan kondisi saat ajal datang 
menjemput manusia. Di samping itu, ada penyebutan tiga golongan 
manusia yang telah disinggung di permulaan surah.

23. Surah Al-Ḥadīd diawali dengan penyebutan sifat keagungan Al-
lah, keluasan ilmu-Nya, dan kesempurnaan kekuasaan-Nya.

24. Sikap menyifati Allah dengan sifat keagungan membuahkan ha-
sil berupa keimanan kepada-Nya dan berinfak di jalan-Nya.
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25. Penyebutan cahaya yang dimiliki orang-orang beriman di padang 
mahsyar dan penyesalan kaum munafikin karena tidak mendapat-
kannya.

26. Apaah kita sudah termasuk orang yang menerapkan ayat ini? 
Allah Ta’ālā berfirman:

“Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang tel-
ah diwahyukan (kepada mereka).” (Al-Ḥadīd: 16)

27. Penjelasan tentang hakikat dunia yang merupakan perhiasan be-
laka. Begitu juga, seruan untuk berlomba-lomba meraih ampunan 
Allah dan surga, sekaligus motivasi meneladani para nabi yang dise-
butkan Allah di akhir surah.

 28. Dalam surah ini, cahaya )An-Nūr) disebutkan dua kali: salah 
satunya di padang mahsyar ketika cahaya tersebut diraih oleh orang-
orang beriman. Adapun yang kedua adalah cahaya di dunia yang 
disebutkan di akhir surah. Oleh sebab itu, siapa yang tidak meraih 
cahaya keimanan di dunia ini maka ia tidak akan pernah mendapat-
kan cahaya tersebut di atas Aṣ-Ṣirāṭ )titian menuju surga) di akhirat 
kelak.
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1. Dalam Surah Al-Mujādilah terdapat hukum ẓihār )yakni seorang 
suami menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan tujuan meng-
haramkan istrinya tersebut bagi dirinya). Di samping itu, terdapat 
kisah pendengaran Allah terhadap dialog seorang wanita dalam per-
soalan sosial yang ia hadapi. Jadi, bagaimana bisa orang-orang kafir 
mengklaim bahwa Islam ini menzalimi hak-hak wanita?

2. Penjelasan terperinci tentang kebiasaan berbisik-bisik dan nasihat 
untuk kaum mukminin. Membiasakan mereka untuk beradab ketika 
diam dan berbicara.

3. Dalam surah ini terdapat keterangan tentang ilmu Allah Ta’ālā 
secara sangat jelas, dan perhitungan Allah terhadap amal perbua-
tan para hamba. Alangkah baiknya jika Anda bertanya kepada diri 
sendiri tentang pengaruh ayat-ayat tersebut dalam hati.

4. Membuka aib kaum munafikin dengan menyebut sebagian sikap 
mereka dalam majelis zikir dan ilmu, yaitu jasad mereka hadir namun 
hati mereka tidak memperhatikan majelis tersebut. Coba bandingkan 
ayat-ayat ini dengan tiga ayat terakhir dalam Surah At-Taubah.

5. Penjelasan tentang hukum mencintai dan menyayangi musuh-mu-
suh Allah walaupun mereka adalah kerabat dekat.

6. Dalam Surah Al-Ḥasyr terdapat kisah Perang Banī Naḍīr, 
penjelasan karunia Allah kepada Nabi-Nya dan para sahabat dengan 
mengaruniai mereka kemenangan atas kaum Yahudi.

7. Perincian hukum fai` )harta rampasan yang didapatkan dari orang 
kafir tanpa peperangan) dan hukum ganimah bagi kaum muslimin.

Juz 28
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8. Penjelasan keutamaan kaum Muhajirin dan Ansar, pujian terha-
dap orang-orang yang memuji mereka dari kalangan yang datang 
setelah mereka, keterangan tentang hati mereka yang suci dan tidak  
menyimpan rasa dengki dan hasad terhadap kaum Muhajirin dan 
Ansar itu. Sungguh, celakalah orang yang berani mencela dan mer-
usak kehormatan mereka.

9. Membuka kedok kaum munafikin yang bersekongkol dengan 
kaum Yahudi, keterangan bahwa Allah Ta’ālā menamakan kaum 
munafikin sebagai saudara-saudara kaum Yahudi.

10. Penjelasan keagungan dan kemuliaan Al-Qur`ān. Sehingga, apa-
bila Al-Qur`ān turun kepada gunung niscaya gunung tersebut akan 
hancur lebur lantaran takut kepada Allah.

11. Surah ini ditutup dengan pemaparan yang bagus terkait beber-
apa nama Allah Ta’ālā. Di situ terdapat ancaman yang tersirat bagi 
kaum Yahudi dan orang-orang yang membantu mereka dari kalan-
gan kaum musyrikin dan munafikin; dan pemberian rasa tenang ke 
dalam hati kaum mukminin.

12. Dalam Surah Al-Mumtaḥanah terdapat pemaparan penting ter-
kait beberapa hukum al-walā` wa al-barā` )loyalitas dan anti loya-
litas).

13. Di antara kemuliaan agama ini adalah membedakan kategori 
orang kafir dalam pergaulan, yaitu orang kafir yang memerangi kita 
dan tidak memerangi kita.

14. Pembahasan tentang hijrah kaum wanita muslimah, tata cara 
baiat mereka, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hal terse-
but.

15. Dalam Surah Aṣ-Ṣaff terdapat larangan berbicara tanpa men-
gamalkannya, serta motivasi untuk berjihad.
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16. Dakwah Nabi Musa dan Isa dalam surah ini disebutkan sebagai 
isyarat –dan Allah yang lebih tahu— bahwa kedua nabi ini memiliki 
banyak pengikut yang ternyata mempermalukan keduanya dengan 
tidak menepati baiat yang mereka lakukan kecuali orang-orang yang 
Allah kehendaki. Di situ tersirat supaya para pengikut nabi umat 
ini tidak mempermalukan nabi tetapi harus membelanya, dan wanti-
wanti agar tidak termasuk orang-orang yang mengatakan sesuatu 
namun tidak melakukannya.

17. Penjelasan hakikat perniagaan yang paling menguntungkan, yai-
tu perniagaan bersama Allah.

18. Dalam Surah Al-Jumu’ah terdapat isyarat keagungan Allah dan 
celaan terhadap kaum Yahudi karena mereka tidak beramal dengan 
ilmu yang diberikan kepada mereka.

19. Semua orang yang lari dari kematian, maka kematian itu pasti 
mendapatinya. Maka marilah kita bersiap untuk menyambutnya.

20. Dalam surah ini terdapat peringatan bagi kaum mukminin ten-
tang perniagaan dan perkara-perkara dunia lainnya yang membuat 
mereka lalai dari menunaikan kewajiban yang paling agung yaitu 
shalat Jumat.

21. Dalam Surah Al-Munāfiqūn, Allah menyebutkan sekitar lima 
belas karakter orang-orang munafik. Tujuannya adalah agar kita 
menjauhinya sekaligus menjauhi segala sarana yang bisa menjeru-
muskan ke dalam karakter tersebut.

22. Nasihat yang sangat menyentuh terkait peringatan agar tidak  
terjerumus dalam kerugian karena dilalaikan oleh harta dan anak 
dari mengingat Allah.

23. Dalam Surah At-Tagābun terdapat penjelasan kekuasaan Allah 
dan ilmu-Nya serta peringatan akan datangnya hari kebangkitan.
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24. Apakah Anda sudah menadaburkan kata “At-Tagābun )Keru-
gian)”? Itu adalah hari kerugian atau penyesalan yang besar. Oleh 
sebab itu, mari kita berhati-hati agar tidak termasuk dalam golongan 
yang merugi.

25. Dalam surah ini terdapat salah satu kaidah terkait iman kepada 
takdir, yaitu ayat yang berbunyi:

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali den-
gan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya 
Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (At-Tagābun: 11)

26. Peringatan tentang fitnah istri dan anak, perintah berinfak dan 
motivasi untuk bertakwa dalam semua hal tersebut.

27. Dalam Surah Aṭ-Ṭalāq terdapat penyempurna hukum-hukum ta-
lak yang sebagiannya telah disebutkan dalam Surah Al-Baqarah dan 
An-Nisā`. Hukum-hukum tersebut dikaitkan juga dengan takwa dan 
perbuatan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyebutan umat-
umat yang mendurhakai perintah Allah dan para rasul-Nya.

28. Surah ini sangat menekankan masalah takwa ketika terjadi talak, 
pengaruhnya dalam menjaga hak-hak suami istri, serta peringatan 
kepada mereka agar tidak melalaikan sifat takwa lantaran kondisi 
kejiwaan mereka yang tak stabil.

29. Hasil dari ketakwaan dan keberkahannya akan tampak pada 
diri wanita hamil dan orang yang berinfak berupa kemudahan yang 
diberikan Allah kepadanya dan jalan keluar dari kesempitan hidup. 
Di samping itu, hasil dari ketakwaan juga akan tampak pada diri 
orang yang ditimpa kesedihan dan kegundahan. 

30. Dalam Surah At-Taḥrīm terdapat pengingkaran terhadap praktik 
pengharaman sesuatu yang halal demi meraih keridaan orang ter-
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tentu serta peringatan kepada para istri agar tidak selalu menyusah-
kan suami mereka.

31. Dalam surah ini juga terdapat keterangan tentang metode yang 
mesti diterapkan dalam kehidupan suami istri, yaitu ayat yang ber-
bunyi:

“Maka (Nabi) memberitahukan (kepada Hafṣah) sebagian dan 
menyembunyikan sebagian yang lain.” (At-Taḥrīm: 3)

32. Pemberian paling urgen yang diberikan seorang ayah kepada an-
ggota keluarganya adalah mendidik dengan baik dan menjaga mer-
eka dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka.

33. Ketika di akhir surah ini disebutkan dua bentuk perumpamaan, 
maka ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat banyak pela-
jaran. Marilah berhati-hati terhadap perumpamaan tentang orang-
orang kafir, dan mari meneladani orang-orang beriman. Sung-
guh betapa besar kemuliaan dua wanita salehah )Istri Fir’aun dan 
Maryam) yang disebutkan dalam perumpamaan itu ketika kaum la-
ki-laki diperintahkan untuk meneladani mereka berdua.
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1. Surah Al-Mulk menerangkan sebagian pengaruh kerajaan Allah 
yang agung. Hayatilah ayat-ayatnya agar di dalam dirimu muncul 
rasa pengagungan kepada Allah Penguasa Yang Mahabesar.

2. Surah ini diselingi ancaman kepada kaum musyrikin. Sebab, 
bagaimana bisa seorang hamba menyekutukan Tuhan yang memi-
liki sifat dan keagungan luar biasa, dan yang disebutkan baru seba-
giannya saja?!

3. Dalam Surah Al-Qalam terdapat pembahasan intensif tentang 
akhlak, pujian kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam lantaran 
ketinggian akhlaknya, serta penjelasan tentang salah satu akhlak bu-
ruk yang terdapat dalam diri salah seorang figur kekafiran.

4. Dalam kisah para pemilik kebun terdapat keterangan tentang ker-
ugian yang diderita oleh orang-orang kikir lagi bakhil.

5. Dalam Surah Al-Ḥāqqah terdapat keterangan terkait kondisi yang 
mengenaskan tentang akhir hayat umat-umat yang mendustakan 
para rasul. Apakah ada orang yang mengambil pelajaran darinya?

6. Dalam surah ini juga terdapat gambaran mengerikan tentang 
dahsyatnya hari Kiamat, penjelasan sebagian sifat Arasy Allah Yang 
Mahaagung, kemudian penyebutan peristiwa terbangnya lemba-
ran-lembaran amal.

7. Surah ini ditutup dengan sebuah penegasan bahwa syariat yang 
dibawa oleh Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam adalah kebe-
naran yang tidak ada keraguan padanya. Julukan dilekatkan orang-
orang kafir kepada dirinya sebagai pujangga sekaligus tukang sihir 
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adalah sebuah sikap kontradiksi dan tak pantas dikatakan oleh orang 
yang berakal.

8. Dalam Surah Al-Ma’ārijrij ada pemaparan tentang sebagian peris-
tiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Lalu di manakah orang 
yang mau menadaburinya?

1. 9)- Dalam surah ini juga ada penjelasan sebagian karakter peng-
huni surga yang dimulai dengan karakter penjagaan salat lalu diakh-
iri dengan karakter penjagaan salat juga. Hayatilah penjelasan ini.

2. rij disebutkan sebagian gambaran tentang huru-hara hari Kiamat. 
Di manakah orang-orang yang menghayatinya?

9. Dalam surah ini terdapat penjelasan tentang ciri-ciri penghuni 
surga, yang dimulai dengan shalat dan diakhiri dengan shalat. Hen-
daklah Anda memperhatikannya!

10. Dalam Surah Nūḥ terdapat keterangan tentang metode dakwah 
Nabi Nuh ‘alaihissalām, kesungguhannya dalam melakukan variasi 
dalam metode dakwah pada saat kaumnya membangkang.

11. Pembahasan tentang manfaat istigfar dan keharusan mendoakan 
kedua orang tua.

12. Dalam surah Al-Jinn terdapat kisah jin yang masuk Islam. Di 
antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir.

13. Surah ini memuat ancaman yang keras kepada kaum musyrikin 
dan bantahan terhadap para dukun dan klaim mereka mengetahui 
ilmu gaib.

14. Dalam Surah Al-Muzzammil terdapat isyarat yang jelas bahwa 
ibadah yang dilakukan dengan penuh kesabaran—terutama shalat 
malam—adalah faktor terbaik untuk menolong orang beriman da-
lam memikul beban berat ketika berdakwah dan mengajak manusia 
menuju jalan Allah.
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15. Surah Al-Muddaṡṡir memuat motivasi untuk berdakwah dan 
mengajak manusia ke jalan Allah, penyebutan tentang contoh para 
musuh dakwah, dan penjelasan tentang kesudahan para musuh dak-
wah tersebut.

16. Dalam Surah Al-Qiyāmah dijelaskan tentang hari Kiamat, be-
berapa peristiwa yang akan terjadi sebelum dan setelahnya. Amalan 
apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi hari itu?

17. Kata Al-Insān )manusia) disebutkan secara berulang dalam 
Surah Al-Qiyāmah sebanyak enam kali. Alangkah baiknya Anda 
memperhatikan hikmah dari pengulangan tersebut?

18. Surah Al-Insān meneybutkanmef menyebutkan kondisi azab 
yang akan didapatkan orang-orang kafir secara ringkas. Bersamaan 
dengan itu, kondisi kenikmatan yang akan diraih kaum mukminin 
disebutkan secara detail.

19. Surah Al-Mursalāt membahas tentang penetapan hari kebangki-
tan dan pembalasan dengan banyak dalil. Sebab itu, di dalamnya an-
caman terhadap kaum yang mendustakannya sering diulang-ulang:

ّذَكُمْلِل ٍذِئَمْوَي ٌلْيَو .3 ِ  َنيِب

4.  bercerita tentang kepastian hari Kebangkitan dan Pembalasan 
dengan banyak dalil. Oleh karena itu, ancaman bagi orang-orang 
kafir disebutkan berulangkali dalam surah ini. Allah Ta’ālā berfir-
man:

َنيِبِّذَكُمْلِّل ٍذِئَمْوَي ٌلْيَو

“Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebe-
naran).” (Al-Mursalāt)
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Juz 30

1. Pemaparan peristiwa-peristiwa hari Kiamat di berbagai surah 
dalam juz ini. Coba perhatikan Surah An-Naba`, akhir Surah An-
Nāzi’āt, ‘Abasa, At-Takwīr dan Al-Infiṭār.

2. Banyak sekali pembahasan tentang akhlak baik dan akhlak buruk 
dalam beberapa surah di juz ini, seperti Surah Al-Muṭaffifīn, Al-Fa-
jr, Al-Balad, Al-Lail, Aḍ-Ḍuḥā dan Al-Mā’ūn. Perhatikanlah secara 
saksama.

3. Juz ini memuat pembahasan yang jelas tentang Al-Qur`ān bahwa 
Al-Qur`ān adalah suatu kebenaran yang diungkapkan dengan berb-
agai macam gaya bahasa. Cobalah Anda menghayati akhir Surah 
At-Takwīr, Al-Insyiqāq, dan Aṭ- Ṭāriq.

4. Dalam  juz ini Anda akan memperhatikan banyak ungkapan 
sumpah dengan menggunakan makhluk-makhluk tertentu, seper-
ti matahari, bulan, siang, malam, dan waktu duha. Dalam juz ini, 
surah yang menyebutkan sumpah terbanyak dalam Al-Qur`ān, yaitu 
dalam Surah Asy-Syams, yaitu sebelas kali sumpah demi menegas-
kan pokok keselamatan atau kebinasaan, yang tersebut dalam ayat 
yang berbunyi:

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan 
sungguh rugi orang yang mengotorinya.” )Asy-Syams: 9-10)

5. Dalam juz ini juga terdapat berbagai kisah umat terdahulu yang 
semuanya sudah disebutkan dalam juz-juz sebelumnya kecuali dua 
kisah, yaitu kisah Aṣḥābul Akhudūd )parit yang digunakan untuk 
menyiksa orang-orang beriman) dan kisah pasukan bergajah yang 
hendak menyerang Kakbah.
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6. Seruan untuk memperhatikan kehidupan ini dan tempat kembali 
para makhluk mendorong diri kita untuk lebih meningkatkan amal 
dan mengikuti kebenaran.

7. Dalam  juz ini terdapat surah yang pertama kali diturunkan yai-
tu Surah Al-’Alaq. Ini adalah surah yang dibuka dengan perintah 
membaca, dan bahan bacaan yang paling agung adalah Al-Qur`ān. 
Memahami dan mengamalkannya merupakan bukti terbesar bahwa 
Allah memuliakan hamba-Nya tersebut.

8. Dalam Surah At-Takāṡur terdapat keterangan tentang sebuah pen-
yakit berbahaya yang merusak urusan dunia dan akhirat bagi ke-
banyakan manusia, yaitu bermegah-megahan dengan dunia, anak, 
keturunan, harta, dan perkara keduniaan lainnya. Marilah kita men-
jauhkan diri dari penyakit ini.

9. Juz ini ditutup dengan tiga surah yang disyariatkan bagi seorang 
mukmin untuk membacanya sebelum tidur. Sebab, di dalamnya 
memuat sikap ketergantungan pada Allah serta melepaskan diri dari 
berbagai usaha dan kekuatan selain dari Allah.

10. Ketika Surah Al-Falaq dan An-Nās diturunkan, Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam terus menerus menjaga bacaan keduanya dan 
meninggalkan bacaan zikir yang lain. Dalam kedua surah ini ter-
himpun doa perlindungan diri dari berbagai keburukan yang umum 
ataupun khusus. Di samping itu, terdapat juga pujian kepada Allah 
dengan kerajaan dan penciptaan-Nya agar ketergantungan hamba 
terhadap Allah semakin kuat.

Wallāhu Ta’ālā a’lam. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah 
curahkan kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, dan 

para sahabat beliau. 
Untuk menyampaikan saran dan kritikan

omar@tadabbor.com
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