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Permintaan Azab yang Dijanjikan – Ulasan Kitab Tafsir Q.S. Al-Ma’arij ayat 1 – 7 
 
Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa, (1) 
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya, (2) 
(yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik. (3) 
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.              
(4) 
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. (5) 
Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil). (6) 
Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi). (7) 
 
SEORANG kafir Quraisy, Nadhir bin Harits, meminta – dengan nada ejekan – Nabi saw              
untuk segera menurunkan azab yang dijanjikan. Allah swt menjawab bahwa azab itu pasti             
ada dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Azab itu berasal dari Allah swt yang                
memiliki ma’arij – tangga di mana Jibril as dan para malaikat turun dan naik menemui Allah                
swt.  
 
Suatu hari, datang kepada Nabi s.a.w seorang kafir Quraisy untuk meminta diturunkan azab             
yang dijanjikan oleh dia s.a.w melalui wahyu yang termaktub di dalam Al-Qur’an. Di hadapan              
Rasul s.a.w pemuka Quraisy itu berkata, “Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, dialah yang               
benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah             
kepada kami azab yang pedih” (Q.S. Al-Anfaal: 32). 
 
Orang tersebut adalah Nadhir bin Harits dan permintaannya dibayar langsung oleh Allah            
s.w.t dengan kematian yang mengenaskan dalam perang Badar.  
 
Sebenarnya Nadhir tidak sungguh-sungguh meminta azab ini. Ini adalah bentuk satire untuk            
mengolok-olok dakwah Nabi s.a.w (lihat Prof. Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Muniir) yang           
menjanjikan surga bagi kaum beriman, dan neraka bagi mereka yang menolak untuk            
mengikuti risalahnya.  
 
Menurut Ar-Razi, Allah s.w.t menjawab permintaan tersebut dengan turunnya ayat ini, yang            
menyatakan dengan tegas bahwa azab yang dijanjikan pasti akan datang, dan tidak ada             
satu pun yang bisa mencegahnya (lihat Tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi).  
 
Ketetapan Allah s.w.t ini benar adanya, dan azab tersebut – tanpa harus diminta –              
benar-benar akan menimpanya. Tidak ada yang mampu mencegahnya, bahkan menurut          
pendapat sebagian ulama yang dikutip oleh Ar-Razi dikatakan “Tidak mungkin pencegah           
azab itu berasal dari sisi Allah. Kebijaksanaan mewajibkan Allah untuk tidak mencegah            
datangnya azab bagi orang-orang kafir.” 
 
Lalu kenapa kaum kafir belum mendapatkan azab seperti yang dijanjikan Allah s.w.t?            
Menurut Al-Maroghi ada hikmah di balik delayed-nya balasan untuk mereka. Allah s.w.t            
akan menyimpan mereka di tingkatan paling bawah dari neraka karena konsistensi mereka            
dalam kekufuran. 
 
 
 
 



3 

Tangga – tempat Naik  
 
Azab yang dijanjikan tersebut berasal dari Allah s.w.t yang memiliki ma’arij. Para ahli tafsir              
memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang makna ma’arij seperti yang tertulis dalam           
ayat ini.  
 
Menurut Imam Suyuthi & Mahalli dalam Tafsir Jalalain maknanya adalah tangga (tempat            
naik) bagi para malaikat. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Wahbah Az-Zuhaili yang             
mengatakan maksud dari ma’arij adalah maso’id, tempat naik para malaikat.  
 
Selanjutnya, Prof. Wahbah mengutip Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ma’arij           
adalah langit. Dikatakan demikian, karena para malaikat berjalan naik di langit tersebut.            
Beda dengan Ibnu Abbas, Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma’arij           
adalah keutamaan (fadhilah) dan nikmat. Hal ini karena “tangan-tangan Allah,          
wajah-wajah-Nya dan kenikmatan-Nya memiliki tingkatan-tingkatan. Itu semua sampai        
kepada manusia berdasarkan tingkatan-tingkatan yang berlainan.”  
 
Pendapat Qatadah selaras dengan Al-Maroghi yang memaknai ma’arij dengan         
“nikmat-nikmat yang derajatnya bertingkat-tingkat, sehingga sampai kepada makhluk dalam         
berbagai martabatnya.” 
 
Pendapat berbeda datang dari Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan seperti halnya          
langit yang bertingkat-tingkat berbeda dari segi tinggi, rendah, besar dan kecil; begitu juga             
ruh-ruh malaikat berbeda-beda dari sisi kekuatan, kelemahan, kesempurnaan, kekurangan,         
luasnya pengetahuan dan kekuatan dalam mengelola alam. Maka, yang dimaksud dengan           
ma’arij di sini adalah isyarat bahwa ruh (malaikat) yang berbeda-beda tersebut bak tempat             
naik yang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda dan tempat turun untuk turunnya            
rahmat kepada kita.  
 
Penantian Panjang  
 
Jibril a.s dan para malaikat lainnya menaiki tangga tersebut untuk bertemu Allah s.w.t dalam              
waktu sehari yang ekuivalen dengan lima puluh ribu tahun waktu dunia apabila manusia             
hendak menaiki tangga yang sama (Lihat Prof. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir).            
Hal ini menunjukan relativitas waktu dunia dan akhirat; bahwa masa hidup di akhirat lebih              
lama dari waktu dunia.  
 
Apa relevansi antara permintaan orang kafir terhadap azab dan naiknya malaikat? Ini untuk             
Ini untuk menunjukan bahwa dunia yang orang kafir anggap lama, sebenarnya sangat            
sebentar bila dibandingkan dengan lamanya waktu di akhirat. Menurut Prof Wahbah,           
penyebutan waktu yaitu 1 hari : 50.000 tahun tidak berpretensi untuk menunjukan waktu             
yang spesifik, tapi lebih pada perbandingan yang sangat jauh antara dua masa tersebut.  
 
Dalam menafsirkan ayat ini, para ahli memiliki pendapat yang berbeda.  
 
Prof. Al-Maroghi mengatakan bahwa ma’arij seperti yang dibahas dalam ayat sebelumnya           
bermakna tingkatan nikmat yang disediakan oleh Allah s.w.t di akhirat kelak. Orang-orang            
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mukmin dan para malaikat berada pada derajat-derajat yang tinggi sedangkan orang kafir            
berada pada lapisan bawah.  
 
Para malaikat dan Jibril a.s menaiki tangga-tangga ke tempat yang bertingkat-tingkat itu            
memerlukan waktu hanya satu hari, sedangkan para penghuni dunia memerlukan waktu           
lima puluh ribu tahun untuk menempuh jarak yang sama.  
 
Beda halnya dengan yang lain, Ar-Razi memiliki pendapat yang berbeda. ‘Uruj di sini             
bermakna masa penantian manusia untuk mendapatkan giliran penghitungan amalan. Pada          
masa ini, orang-orang kafir harus menunggu selama lima puluh ribu tahun lamanya. Ini tidak              
berarti waktu yang eksak, akan tetapi lebih kepada metafora betapa lamanya penantian            
orang kafir untuk menunggu masa penghisaban mereka.  
 
Akan tetapi, orang-orang mukmin tidak merasakan masa penantian yang lama. Mereka           
menunggu tidak lebih dari satu hari, bahkan bisa jadi hanya selama kita menunaikan salat              
fardu. Hal ini seperti yang diutarakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id dari              
Ahmad bahwa masa penantian seorang mukmin diringankan menjadi hanya seperti          
menunggu salat wajib.  
 
Pendapat ulama yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat ini memiliki benang merah           
yang sama, yaitu perbandingan yang sangat jauh akan kehidupan dunia dan akhirat,            
terutama dari sisi waktu. Ini juga untuk mengingatkan kita – terutama orang kafir yang              
meminta (dengan nada ejekan) azab yang dijanjikan bahwa Dia s.w.t tidak main-main            
dengan ancaman ini. 
 
Kewajiban untuk bersabar dalam perjuangan  
 
Perjuangan Nabi saw dalam menyiarkan risalah agama Islam di kalangan kaum Quraisy            
mengalami resistensi yang sangat kuat, terutama dari para elit mereka. Seperti halnya yang             
dikemukakan di awal surat ini, ada di antara mereka yang mengolok-olok Nabi saw dengan              
menghadirkan azab di hadapan mereka pada saat itu juga, bila memang ajaran yang dibawa              
Nabi saw itu benar adanya.  
 
Tentunya, sifat manusiawi Rasul saw bersedih atas olok-olok ini, namun Allah swt            
memerintahkan Nabi saw untuk bersabar dan menunggu.  
 
Menurut para ahli tafsir seperti Imam Suyuthi & Mahalli dan Al-Bagowi, ayat ini turun              
sebelum instruksi dari Allah swt untuk memerangi orang-orang yang menghalangi dakwah           
Nabi saw.  
 
Bantahan orang kafir akan datangnya azab bagi mereka  
 
Meskipun permintaan Nadhir bin Harits telah dijawab oleh Allah swt dalam permulaan ayat             
ini, akan tetapi orang kafir tetap membantah bahwa azab akan benar-benar datang kepada             
mereka. Mereka anggap itu adalah sesuatu hal yang mustahil dan mengada-ada.  
 
Tentu saja mereka menolak, karena pada dasarnya mereka juga tidak mau menerima            
adanya hari kiamat, surga dan neraka. Bagi mereka hal itu adalah absurd dan tidak dapat               
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diterima oleh nalar. Sebagaimana kita tahu, orang-orang kafir kontemporer dalam tradisi           
filsafat Barat menganut paham materialisme dan empirisme yang menolak metafisika secara           
mentah-mentah. Itu artinya, konsep tentang hari kiamat, surga dan neraka tidak dapat            
mereka terima karena bertentangan dengan paham yang mereka anut.  
 
Para ulama tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Suyuthi & Mahalli mengatakan            
bahwa yang dimaksud dengan “ba’id (jauh)” di sini adalah jauh dari kemungkinan adanya.             
Artinya, mereka berpendapat mustahil bagi mereka mendapatkan azab dari Allah swt karena            
sikap kekufuran ini.  
 
Namun, Allah swt menegaskan dalam ayat berikutnya bahwa azab itu mungkin adanya,            
bahkan dalam waktu yang sangat dekat. Sebagaimana kita tahu, perbandingan waktu           
antara dunia dan akhirat yaitu 1 hari : 50.000 tahun. Itu artinya, dalam kacamata akhirat, hari                
kiamat – di mana orang kafir bersiap untuk menerima balasan atas sikap kekufuran mereka              
– sangatlah dekat. [] 
 
Dahsyatnya Siksa Neraka – Ulasan Kitab Tafsir Q.S. Al-Ma’arij Ayat 8 – 18 
Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, (8) 
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan), (9) 
dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya, (10) 
sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari                
itu dengan anak-anaknya, (11) 
dan isterinya dan saudaranya, (12) 
dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia). (13) 
Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya. (14) 
Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, (15) 
yang mengelupas kulit kepala, (16) 
yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama), (17) 
serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (18).  
 
Pada ayat selanjutnya, Allah s.w.t mendeskripsikan secuil gambaran dahsyatnya hari          
kiamat. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh manusia, Allah s.w.t           
menggambarkan bahwa pada hari kiamat langit terbelah bagaikan lelehan perak (muhl). Ia            
bak perak atau logam lainnya (mis, tembaga dan timah) yang dicairkan dan melebur serta              
tidak keras lagi.  
 
Para ulama berbeda pendapat tentang makna “muhl” dalam ayat ini. Ibnu Abbas            
mengatakan bahwa zat itu adalah cairan minyak zaitun, sedangkan Atho’ mengatakan itu            
adalah tar (semacam logam) yang keruh. Hasan seperti yang dikutip oleh Fakhruddin            
Ar-Razi mengatakan bahwa benda itu adalah perak yang melepuh.  
 
Apapun itu, hal ini menggambarkan langit yang sekarang kita lihat kokoh berdiri menjulang             
menjadi lembek, tidak bersatu padu seperti logam yang mencair dan cairan minyak saat             
kiamat datang.  
 
Begitu juga dengan gunung-gunung yang beterbangan bak wol yang diterpa angin. Anda            
bisa membayangkan, gunung yang kuat dan kokoh, bisa terbang ditiup angin seperti bulu             
wol yang memang beratnya ringan. Itu menggambarkan dahsyatnya kejadian hari kiamat           
sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia.  
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Secara bahasa “‘ihn” adalah wol (bulu domba) yang dicelup putih. Al-Qur’an menggunakan            
tasybih ini untuk menunjukan betapa gunung yang kuat dan kokoh dapat berubah menjadi             
ringan karena dahsyatnya hari kiamat.  
 
Sialnya, ketika kiamat datang (dan setelahnya berlanjut dengan alam akhirat), tidak ada            
yang mampu membantu kita, bahkan teman karib pun tidak mau menyapa. Semua orang             
sibuk dengan urusannya masing-masing, memikirkan nasib mereka setelah masa         
penghisaban. Hubungan kekerabatan, baik itu sedarah ataupun tidak, menjadi tidak          
berguna, karena semua orang tidak bisa menjamin satu sama lain.  
 
Yang lebih mengkhawatirkan adalah keadaan orang kafir. Mereka yang selama hidup di            
dunia mendustakan apa yang mereka sedang hadapi saat itu yakin benar bahwa            
kebinasaan dan siksa pedih akan segera mereka temui. Maka, segala upaya mereka            
lakukan agar bisa selamat dari dahsyatnya siksa neraka.  
 
Salah satunya adalah dengan mengorbankan kerabat mereka – anak, istri, saudara,           
keluarga, bahkan seluruh umat manusia – agar menjadi tebusan atas kesalahan yang            
mereka perbuat di dunia. Tentu saja, itu hanya sekedar keinginan mereka, dan tidak             
mungkin Allah swt mengabulkannya.  
 
Prof. Wahbah Zuhaili menuliskan beberapa ayat peringatan yang memastikan bahwa          
keinginan orang kafir itu tidak mungkin terwujud. Di antaranya:  
 

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu)             
seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong             
bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali          
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan          
kamu dalam (mentaati) Allah.” Q.S. Luqman ayat 33. 
 
“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat               
dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya            
sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat          
kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun)           
mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang          
mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan           
kepada Allahlah kembali(mu).” Q.S. Fathir ayat 18. 
 
“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari              
itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.” Q.S. Al-Mukminun ayat 101. 
 
“pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan              
anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup            
menyibukkannya.” Q.S. Abbasa ayat 34 – 37  

 
Maka jelaslah, kerabat terdekat tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita di akhirat.            
Hanya amalan selama di dunia dan kasih sayang-Nya yang mampu membawa kita pada             
keselamatan di alam akhirat.  
 
Dari penjelasan ayat-ayat di atas Prof. Wahbah Zuhaili mendeskripsikan hari kiamat           
sebagai berikut: “langit meleleh seperti luluhan perak, gunung-gunung seperti wol yang           
berterbangan, kerabat tidak saling bertanya satu sama lain, orang kafir ingin selamat dari             
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azab neraka meskipun itu dengan mengorbankan kerabat mereka, tapi hal itu tidak bisa             
menyelamatkan mereka.” 
 
Dahsyatnya Siksa Neraka yang Disiapkan untuk Orang-orang yang Berpaling dari          
Kebenaran  
 
Penebusan dosa yang dilakukan oleh kafir jelas ditolak, dan mereka harus siap menghadapi             
siksa neraka. Ini adalah bagian terburuk dari ayat Al-Qur’an yang menunjukan betapa            
mahalnya harga yang harus dibayar jika kita berpaling dari kebenaran Ilahi.  
 
Sudah banyak ayat tentang deskripsi pedihnya siksa neraka. Dalam ayat ini ditegaskan lagi             
akan hal itu. Neraka jahannam adalah api yang sangat panas dan memiliki efek destruktif              
yang sangat kuat. Ia mengelupaskan kulit kepala, tangan, dan kaki sehingga terlepaslah            
kulit dari tulang.  
 
Parahnya lagi, setelah semuanya hangus terbakar, anggota tubuh tersebut kembali utuh           
seperti sedia kala, agar siksaan pedih itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini             
seperti yang digambarkan dalam Q.S. Annisa ayat 56 yang berbunyi, “Sesungguhnya           
orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke            
dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang              
lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha           
Bijaksana.”  
 
Ar-Razi mengatakan bahwa “taladza” adalah nama lain dari neraka. Ia diambil dari kata             
“naron taladza (api yang membara)” seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Lail ayat 14,             
“Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.” 
 
Neraka memanggil anak-anaknya (para penghuninya), seakan-akan dia berkata, “kemarilah,         
kemarilah!”.  
 
Siapakah yang dipanggil oleh neraka? Dalam keterangan ayat ini disebutkan ada dua            
golongan yang mendapatkan panggilan “spesial” ini; golongan pertama adalah mereka yang           
berpaling dari kebenaran agama, yaitu keimanan kepada Allah s.w.t; sedangkan golongan           
kedua adalah mereka yang menumpuk harta, dan tidak menggunakannya di jalan Allah            
s.w.t.  
 
Lalu bagaimanakah neraka memanggil para penghuninya? Ar-Razi menyampaikan        
beberapa kemungkinan:  
 
Pertama, neraka memang memilki juru bicaranya tersendiri, yang memanggil para calon           
penghuni neraka untuk segera masuk.  
 
Kedua, Allah s.w.t menciptakan ucapan tersendiri yang berbunyi dengan jelas, “ke sini wahai             
orang kafir! Ke sini wahai orang munafik!” Lalu neraka mengambilnya bak biji yang             
ditangkap oleh sekawanan burung.  
 
Ketiga, yang memanggil adalah penjaga neraka, tapi dinisbatkan pada neraka secara           
keseluruhan.  
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Keempat, memanggil ini berarti merusak seperti dalam pepatah Arab, “Allah memanggilmu,”           
yang artinya “Allah merusakmu.”  
 
Semoga Allah s.w.t menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka. Amin. 
 
Agar Terhindar dari Kegelisahan dan Ketamakan - Ulasan Kitab Tafsir Q.S. Al-Ma’arij            
ayat 19 - 35 
 
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. (19) 
Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, (20) 
dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, (21)  
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, (22) 
yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, (23)  
dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (24)  
bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (25)  
dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, (26)  
dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. (27)  
Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). (28)  
Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, (29)  
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam             
hal ini tiada tercela. (30) 
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (31) 
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (32)  
Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. (33) 
Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. (34)  
Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan. (35)  
 
DALAM Q.S. Al-Ma’arij ayat 19 - 21 diterangkan bahwa manusia memiliki kecenderungan            
bersikap halu; gelisah, sedih dan cepat mengeluh ketika diberikan kesulitan hidup;           
sebaliknya, dia akan tamak, tidak bersyukur dan bakhil tatkala dianugerahkan kelapangan.  
 
Keadaan ini diperkuat oleh Hadits Nabi s.a.w yang berbunyi, “Seburuk-buruk sifat yang ada             
pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat             
pengecut.” 
 
Dalam Tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan bahwa sifat halu’ melekat          
kepada manusia tatkala mereka terjangkit kebutaan visi terkait hidup di dunia. Ketika            
seseorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka serta merta dia akan            
terkena penyakit ini. Dia akan lupa bahwa segala kesusahan dan kesenangan hidup            
semuanya kembali kepada ketentuan dari Allah, dan tugas kita adalah ridha terhadap qadha             
dan qadar-Nya.  
 
Namun, Allah s.w.t memberikan pengecualian kepada orang-orang yang melakukan hal-hal          
tertentu seperti yang termaktub pada ayat-ayat selanjutnya (Q.S. Al-Ma’arij ayat 22 - 34).             
Berikut adalah penjelasannya:  
 
1. Mereka yang mendirikan shalat  

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, kata mushollin di sini berarti           
orang-orang yang beriman. Seorang Mukmin tidak akan pernah meninggalkan shalat          
lima waktu karena itu sudah menjadi pekerjaan yang melekat pada dirinya.  
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Itu maknanya sesederhana menjadi seorang beriman (yang senantiasa mendawamkan         
shalat) sudah cukup untuk menjauhkan seseorang terjebak dalam sifat halu’ seperti yang            
digambarkan pada ayat sebelumnya.  
 
Namun, shalat yang mencegah manusia dari sifat halu’ memiliki kriteria tertentu yang            
dijelaskan dalam ayat selanjutnya.  
 

2. Mendawamkan shalat 
Shalat yang dapat mencegah seseorang terjebak dalam pusaran sifat halu’ memiliki           
kriteria tertentu. Salah satunya adalah yang dawam (berkesinambungan). Seorang         
mukmin tidak akan pernah meninggalkan kewajiban shalat sesibuk apapun pekerjaan          
yang dia hadapi.  
 
Kata dawam menjadi kunci dalam melaksanakan ibadah. Ini juga yang menjadi sabab            
turunnya hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. yang berbunyi,  
 
“Wahai sekalian manusia, beramalah menurut yang kalian sanggupi, sesungguhnya         
Allah tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan, sesungguhnya amalan yang           
paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara kontinyu walaupun sedikit." 
 
Beberapa ulama ahli tafsir memberikan catatan tambahan terkait kriteria mendawamkan          
shalat. Ibnu Wahab seperti dikutip oleh Ibnu Thobari dalam Jami’ al-Bayan fi Ta’wil             
al-Qur’an, beliau mengatakan bahwa orang yang mendawamkan shalat tidak akan          
pernah menengok ke belakang; kanan dan kiri; dia akan menjaga kekhusyuan dalam            
beribadah.  
 
Buya Hamka lebih jauh menjelaskan bahwa ibadah ini bukanlah ritual nirmakna; sebuah            
kebiasaan tanpa dipahami maknanya. Perlu ada pengosongan diri dari sesuatu di luar            
Allah swt ketika shalat. Bahkan semua gerak langkah kita di dunia hendaknya seperti             
kita shalat; khusyuk, tenang dan bermakna.  
 
Maka dengan sembahyang kita akan merasa dekat dengan Allah (taqorrub illallah),           
sehingga kondisi ini membawa kita pada ketenangan. Kita akan insaf bahwa segala hal             
adalah ketentuan Allah, dan tugas kita adalah meridhai semua ketentuan-Nya.  
 

3. Membayar zakat dan kewajiban finansial  
Siapa nyana ternyata kegiatan-kegiatan filantropis bisa mengeluarkan seseorang dari         
jebakan sifat halu’ yang sangat mengganggu ketenangan hidup. Dalam konsep Islam, di            
dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Jika kewajiban ini             
ditunaikan, maka hartanya akan bersih dan bisa jadi itu wasilah yang menghantarkan            
ketenangan hidup.  
 
Menurut Buya Hamka, kesediaan mengeluarkan zakat adalah bentuk pengejawantahan         
iman terhadap Allah swt dan buah dari pelaksanaan ibadah shalat. Orang yang benar             
shalatnya akan meningkat kadar keimanan dan ketakwaannya dan akan siap untuk           
menjalankan perintah-perintah-Nya, termasuk kewajiban dalam mengeluarkan sebagian       
harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, nafkah dan yang lainnya.  
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Para ulama ahli tafsir bebeda pendapat tentang makna haqqun maklum seperti yang            
termaktub dalam Q.S. Al-Ma’arij ayat 24. Namun, Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan          
bahwa yang dimaksud dengan haqqun maklum di sini adalah zakat. Dia memberikan            
dua argumen:  
 
1. Haqqun maklum bermakna hak yang sudah ditetapkan. Artinya, ini merujuk pada           

ibadah zakat yang memang sudah memiliki takaran yang ditetapkan oleh nash.  
 

2. Ayat ini mengeluarkan seseorang dari perbuatan tercela yang telah disebutkan          
dalam ayat sebelumnya – yaitu halu’. Untuk itu, ibadah ini lebih tepat ditujukan             
kepada zakat, dibanding dengan ibadah lain yang sifatnya sunnah seperti infak dan            
sedekah.  

 
Ulama yang berpendapat tentang ini adalah Ibnu Abbas, Hasan Ibnu Sirrin dan            
Qotadah. Sebaliknya, Mujahid, Atho’ dan An-Nakhoi berpendapat berbeda. Mereka         
melihat bahwa yang dimaksud dengan terma ini merujuk pada ibadah bukan zakat, tapi             
sedekah yang disunnahkan.  
 
Apapun itu, ayat ini memberikan kita satu resep untuk mengobati sifat fitrah manusia             
yang selalu gelisah ketika dilanda kekurangan dan kikir ketika dianugerahi kelapangan,           
yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta kita baik itu melalui zakat, infak, sedekah,            
wakaf, nadzar, nafkah, dll sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan            
empati kepada sesama manusia.  
 

4. Meyakini hari akhir  
Kepercayaan terhadap kehidupan lain setelah kematian menurut Al-Qur’an dapat         
membebaskan manusia dari jebakan sifat halu’. Ini mencakup keyakinan, tanpa ada           
keraguan sedikit pun, bahwa apa yang kita lakukan selama hidup di dunia akan             
mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak.  
 
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir-nya mengungkapkan bahwa         
keimanan terhadap hari akhir akan berdampak pada tiga aspek sekaligus: keyakinan,           
perkataan dan perbuatan. Ketiganya berjalan beriringan sehingga membangun sebuah         
harmoni kehidupan yang penuh dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan.  
 
Menurut Hamka, keimanan terhadap kehidupan lain setelah kehidupan pertama di dunia           
akan menjadi media kontrol atas sikap dan tingkah laku kita di kehidupan sekarang,             
sehingga diharapkan bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang menjerumuskan.  

 
5. Takut terhadap azab Allah  

Ajaran Islam selalu terkait dengan keseimbangan antara dua hal; harapan (raja’) akan            
Rahmat Allah yang begitu luas dan takut (khauf) terhadap azab-Nya yang begitu            
dahsyat. Setiap orang yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa siapapun tidak           
akan mampu untuk menyelematkan diri dari pedihnya api neraka, kecuali atas rahmat            
dan kasih sayang Tuhan.  
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Rasa takut terhadap azab ini selalu dimunculkan dalam setiap fragmen kehidupan,           
sehingga hal ini membuat dia selalu waspada dan mawas diri; tidak kemaruk dalam             
menjalani hidup. Semua pasti akan ditimbang baik dan buruknya.  
 
Menurut Al-Maroghi, para sahabat dan ulama salaf senantiasa menjaga perasaan takut           
ini, meskipun mereka telah mencapai maqom ketaatan yang sempurna kepada Tuhan.           
Bahkan tak jarang dari mereka menangis - ketika tahu bahwa siapapun, tanpa kehadiran             
Rahmat-Nya, tidak akan bisa selamat dari panasnya api neraka. Beberapa dari mereka            
berucap, “Andai saja saya tidak pernah dilahirkan oleh ibu saya (tentu saya akan             
selamat dari siksa neraka.)” 
 
Sebagian yang lain berkata, “Jika saja saya adalah sebatang pohon yang kokoh dan             
dimakan buahnya (tentu saya akan lepas dari jerat api neraka.)”  
 
Tentunya, buah dari rasa takut ini adalah ketentraman jiwa karena kita mampu terlepas             
dari hal yang menjerumuskan pada perilaku negatif. Kita akan melihat bahwa dunia            
adalah senda gurau belaka, sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian yang berlebih,           
yang mana itu adalah awal dari kesempitan jiwa.  

 
6. Menjaga diri dari perbuatan keji  

Salah satu cara untuk menjauhkan diri kita dari jiwa yang gelisah adalah dengan             
menghindari perbuatan-perbuatan tercela, seperti menjaga kemaluan dari hal-hal yang         
diharamkan.  
 
Islam telah membatasi persetubuhan hanya pada sebuah ikatan pernikahan yang sah           
dan menganggap kegiatan seks di luar itu sebagai sebuah kehinaan.  
 
Menurut Buya Hamka, syarat menjaga kehidupan adalah dengan menjadikan         
pernikahan sebagai satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk          
menggauli pasangannya. Hal ini demi mencegah kerusakan di muka bumi, terutama           
berkaitan dengan merawat keturunan (hifdzun nasl) yang merupakan bagian dari hifzud           
din (menjaga agama).  
 
Sayangnya, banyak manusia modern yang tidak mengindahkan hal ini. Saat ini kegiatan            
seks suka sama suka (consent sex) dilegalkan oleh negara, bahkan dianjurkan oleh para             
pegiat Hak Asasi Manusia dengan dalih kebebasan individu (indvidual freedom) dan           
menghindari pemerkosaan (atas dasar paksaan).  
 
Lebih jauh, pegiat HAM tersebut juga mengecam institusi pernikahan karena dianggap           
sebagai biang “pemerkosaan” dan penindasan hak-hak perempuan karena seringkali         
ikatan ini menempatkan mereka pada pekerjaan-pekerjaan domestik.  
 
Menurut hemat penulis, ini adalah biang dari merebaknya penyakit-penyakit jiwa yang           
banyak menjangkiti manusia-manusia modern dewasa ini (bahkan zaman jahiliyah         
tempo dulu). Mereka lebih mementingkan pemuasan hawa nafsu daripada akal sehat           
dan ajaran-ajaran agama.  
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Sikap kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama akan            
membawa kita pada ketenangan hidup dan kestabilan jiwa.  

 
7. Menunaikan amanat  

Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk menjaga amanat yang telah diberikan, baik           
itu dari Allah maupun sesama manusia. Ini selaras dengan ayat Al-Qur’an lain yang             
berbunyi,  
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak         
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia          
supaya kamu menetapkan dengan adil.” Q.S. An-Nisa ayat 58 
 
Menunaikan amanat menjadi ciri orang beriman dan dikontraskan dengan ciri orang           
munafik. Sudah maklum dalam hadis masyhur bahwa salah satu ciri orang munafik            
adalah mereka yang diberi amanat, akan tetapi tidak menunaikannya dengan baik.  
 
Menurut At-Thobari salah satu amanat yang harus ditunaikan dengan baik adalah           
amanat kehidupan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Cara memikul amanat ini            
adalah dengan menjalani kehidupan sebaik-baiknya, dengan mengikuti segala        
perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Bagi seorang Mukmin, tidak ada          
pilihan lain dalam hidup kecuali berjalan dalam jalur takwa - yang mana ini adalah syarat               
mutlak dalam meraih kehidupan di dunia dan akhirat.  
 

8. Menepati janji  
Langkah selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan halu’ adalah          
menepati janji yang telah kita ikrarkan kepada Tuhan maupun sesama manusia. Ini juga             
yang membedakan antara kaum beriman dan munafik, di mana lalai terhadap janji -             
seperti dalam hadis Nabi yang masyhur - menjadi salah satu ciri orang munafik.  
 
Dalam hubungan manusia dengan sesamanya, selalu ada perjanjian-perjanjian yang         
mengikat baik itu menyangkut hubungan sosial, perdagangan, pendidikan, politik dan          
lain sebagainya. Dalam hal politik, misalnya, Rasulullah s.a.w. pernah mengadakan          
Perjanjian Hudaibiyah dengan Kaum Kafir Quraisy. Beliau juga pernah melaksanakan          
perjanjian dengan suku-suku di Yatsrib (Madinah) dalam sebuah piagam yang          
dinamakan Piagam Madinah (shahifatul madinah). Dalam setiap perjanjian yang dibuat,          
Rasulullah s.a.w selalu menepatinya dengan baik.  
 

9. Bersaksi dengan jujur  
Menurut Al-Maroghi, persaksian adalah bentuk dari penunaian amanat; namun hal ini           
disebut lagi dalam ayat selanjutnya sebagai bentuk penegasan akan pentingnya          
persaksian dengan jujur jika diminta.  
 
Lebih jauh, Prof. Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa bersaksi dengan jujur adalah           
dengan tidak menambahkan dan mengurangi, tidak menyembunyikan dan merubahnya         
sedikit pun. Semua disampaikan apa adanya.  
 
Jika seseorang bersaksi dengan tidak jujur, tentu hal itu akan berakibat merugikan bagi             
sebagian orang dan ini akan menghantui dia dalam sisa hidupnya.  



13 

 
10. Menjaga shalat yang sempurna 

Seakan menguatkan poin sebelumnya, yang mengatakan bahwa seorang beriman         
adalah mereka yang mendawamkan shalat, maka ayat ini menegaskan bahwa orang           
beriman akan menjaga kesempurnaan shalat-nya.  
 
Dalam catatan Al-Maroghi, menyempurnakan shalat mencakup: 1) memahami bacaan         
shalat dan menghayatinya; 2) menjaga syarat-syarat dan menyempurnakan fardhu-nya;         
dan 3) mengosongkan diri dari selain Allah ketika mulai menegakkan shalat.  
 
At-Thobari melihat bahwa yang termasuk menjaga shalat adalah dengan menunaikan          
shalat pada waktunya serta tidak menyia-nyiakan waktu shalat sehingga pada          
waktu-waktu terakhirnya.  
 
Seorang mukmin yang ingin terhindar dari kondisi halu’ harus menunaikan shalat dengan            
sempurna sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.  
 

Ganjaran bagi orang yang memiliki sifat sepuluh di atas - selain terhindar dari kondisi halu’ -                
tapi juga dijanjikan oleh Allah swt kehidupan surgawi yang kekal dan mulia. Tentu ini adalah               
dambaan setiap mukmin. Semoga Allah swt memberikan taufiq dan ‘inayah agar           
dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman dan mengamalkan semua perintah-Nya.          
Aamiin.  
 
Q.S. Al-Ma’arij ayat 36 - 44: Ulasan Kitab Tafsir  
 
Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, (36) 
dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. (37) 
Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?, (38) 
sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani). (39)  
Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha 
Kuasa. (40)  
Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat 
dikalahkan. (41)  
Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang 
diancamkan kepada mereka, (42)  
(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada 
berhala-berhala (sewaktu di dunia), (43)  
dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya 
diancamkan kepada mereka. (44) 
 
FRAGMEN selanjutnya dari Q.S. Al-Ma’arij (pada ayat 36 - 44) menjelaskan tentang            
pengingkaran kaum kafir terhadap risalah yang dibawa oleh dari Nabi saw dan bantahan             
Allah swt atas kontradiksi keyakinan mereka tentang hari akhir: di satu sisi mereka menolak              
eksistensi hari akhir, tapi di sisi lain mereka berharap untuk tetap masuk surga jika memang               
akhirat itu ada.  
 
Setelah itu digambarkan kondisi kaum kafir di hari akhir, di mana mereka bersiap untuk              
mendapatkan hal yang dijanjikan yaitu siksa pedih di neraka. Mereka tertunduk malu dan             
ketakutan mengingat azab pedih yang akan mereka dapatkan di alam akhirat.  
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Ayat 36 - 37: Orang kafir datang untuk mengolok-olok dakwah Nabi saw  
 
Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, (36) 
dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. (37)  
 
Pada awal ayat fragmen surat ini (ayat 36 - 37) Allah swt menggambarkan resistensi kaum               
kafir yang tidak henti-hentinya merongrong dakwah Nabi saw. Beberapa dari mereka           
mengikuti majelis Rasul saw dan mendengarkan ceramahnya. Akan tetapi, tujuan mereka           
bukanlah mengimaninya akan tetapi mengolok-olok ajaran yang dibawa Rasul saw.  
 
Prof. Wahbah Az-Zuhaily mengisahkan bahwa sebab turun dari ayat ini adalah suatu            
kejadian di mana segelintir musyirikin Mekkah berkumpul di sekitar kediaman Nabi saw            
untuk mengikuti majelis beliau. Namun, tujuan mereka bukanlah untuk mencari kebenaran           
atau mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi saw, akan tetapi bertujuan untuk            
mendustakannya dan mengolok-oloknya.  
 
Salah satu cemoohan mereka adalah respons atas janji Nabi saw bagi orang yang beriman              
berupa kenikmatan untuk bisa masuk ke surga di alam akhirat kelak. Mereka berujar bila              
memang umat Nabi Muhammad saw akan masuk surga, tentu mereka yang akan masuk             
terlebih dahulu.  
 
Pernyataan musyrikin Makkah tersebut kontradiktif. Sedari awal, mereka menolak eksistensi          
hari akhir, namun ketika Rasul saw menyampaikan bahwa kaum beriman akan           
mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa kenikmatan surgawi, mereka menyanggah dan          
menyatakan jika surga ada, maka mereka yang pertama memasukinya.  
 
Lebih jauh Prof. Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan karakter           
kaum kafir yang sangat cepat berlari dari kebenaran. Allah swt mengibaratkan sifat mereka             
seperti keledai yang lari dari cengkraman singa. Begitu cepatnya. (Lihat Q.S. Al-Mudatsir:            
49-51).  
 
 
Ayat 38 - 39: Orang kafir mustahil masuk surga  
 
Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh              
kenikmatan?, (38)  
sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air            
mani). (39) 
 
Tentu saja Allah swt menolak klaim kaum kafir tersebut dengan alasan mereka sama-sama             
diciptakan dari zat yang hina (air mani), sehingga tanpa keimanan dan ketakwaan, mereka             
tidak memiliki keistimewaan untuk mencicipi kenikmatan surgawi.  
 
Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi syarat seseorang mencicipi         
kenikmatan duniawi adalah ketakwaan. Ini yang membedakan antara seorang muslim dan           
kafir. Pernyataan ini diperkuat oleh Syekh Abu Bakr Jabir Al Jazairi yang menyatakan             
bahwa air mani yang hina harus hanya bisa “disucikan” dengan keimanan dan amal shaleh,              
sehingga hanya orang beriman yang bisa mencicipi kenikmatan tinggal di surga.  
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Menurut Al-Maraghi perjalanan menuju surga memerlukan sebuah penyucian jiwa karena          
asal penciptaan manusia adalah dari zat yang hina, yaitu air mani yang bertransformasi             
menjadi segumpal darah dan daging. Keadaan ini tidak cukup mampu membawa manusia            
untuk mencicipi kenikmatan surgawi. Maka, penyucian jiwa hanya akan bisa tercapai           
dengan dua hal: keimanan kepada Allah swt dan ketaatan atas semua syariat-Nya.  
 
Ayat 40 - 41: Ancaman Allah swt bagi kaum kafir  
 
Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami            
benar-benar Maha Kuasa. (40) 
Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali             
tidak dapat dikalahkan. (41) 
 
Sayangnya, kaum Kafir Quraisy tetap bergeming dengan kekufuran, meskipun telah          
mendapatkan bantahan dari Allah swt melalui Rasul-Nya, Muhammad saw.  
 
Maka Allah swt bersumpah dengan zat-Nya bahwa Dia mampu menghancurkan          
orang-orang kafir dan mengganti mereka dengan yang lebih baik - yang mendengar nasihat             
dan beriman (akan tetapi Allah swt tidak berbuat demikian, dan memilih untuk            
menangguhkan hukuman).  
 
Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaily sumpah yang diucapkan oleh Allah swt menjadi dalil            
akan kesempurnaan kuasa-Nya untuk menciptakan dan membinasakan dan tidak ada yang           
bisa melemahkan-Nya dari segala kemungkinan.  
 
Lebih jauh Syekh Abu Bakr Jabir Al Jazairi menyatakan bahwa ayat ini menjadi             
argumentasi bahwa Allah swt mampu untuk menghidupkan orang mati (di akhirat kelak),            
seperti halnya Dia menciptakan makhluk dari ketiadaan di awal mula munculnya kehidupan            
dunia.  
 
Ayat 42: Sikap Nabi Muhammad saw kepada orang-orang kafir  
 
Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka          
menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, (42)  
 
Ayat ini menjadi pegangan bagi Nabi saw bagaimana bersikap terhadap olok-olokan yang            
didapat ketika menunaikan tugas dakwah. Biarkan Allah swt menunaikan janji-Nya terhadap           
orang kafir, sedangkan kita fokus menyebarkan ajaran Islam di muka bumi.  
 
Adakalanya Allah swt ketika menyikapi keengganan orang kafir untuk beriman dengan           
membiarkan mereka terlena dalam kubangan kehinaan, hingga nampak di depan mereka           
siksa yang dulu pernah Allah swt janjikan. Syekh Abu Bakr Jabir Al Jazairi menyebut              
sebagai ancaman tersembunyi (tahdid khafiy).  
 
Dalam hemat saya model ancaman seperti ini sangat berbahaya, karena orang tersebut            
tidak mendapatkan peringatan terlebih dahulu, tahu-tahu masuk neraka. Bak petinju yang           
mendapatkan pukulan dari arah yang tidak diprediksi, tahu-tahu sudah jatuh terkapar. Hal ini             
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seperti yang terjadi pada fenomena istidraj yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Qalam ayat 44 -              
45:  
 
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan         
perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke            
arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44) 
dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh. (45) 
 
Banyak dari umat manusia, yang terlena menikmati indahnya dunia, hidupnya sempurna,           
bisa mencicipi pelbagai kenikmatan duniawi sampai melanggar batas-batas yang         
dikehendaki agama, tahu-tahu - tanpa ada tanda-tanda sebelumnya - meninggal sebelum           
tersadar dan bertobat. Ini adalah sebuah pukulan telak mematikan dan lebih berbahaya dari             
ancaman Allah swt lainnya.  
 
Ayat 43 - 44: Kondisi kaum kafir di alam akhirat  
 
(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan             
segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), (43)  
dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari          
yang dahulunya diancamkan kepada mereka. (44)  
 
Pada akhirnya orang-orang kafir menemukan bahwa janji tentang siksa neraka benar           
adanya, dan mereka harus siap-siap untuk menghadapinya.  
 
Saat pertama kali terbangun dari alam kubur mereka berlari kencang menuju tempat            
timbangan amalan, seperti halnya dulu mereka bergegas menemui tuhan-tuhan palsu          
mereka. Lalu wajah mereka tertunduk lesu penuh kehinaan membayangkan betapa          
pedihnya siksa yang akan mereka dapatkan.  
 
Prof. Wahbah Az-Zuhaily mengomentari terkait penggunaan lafaz bentuk lampau (madhiy)          
dalam menggambarkan hari kiamat. Ini menunjukan bahwa janji Allah swt pasti benarnya.            
Tidak ada kemustahilan di dalamnya. []  
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