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QS. AL-INFITHAR 1-12
-

Celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah وجل
ّ
ّ عز
-

Semua perbuatan manusia dicatat oleh para Malikat

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi
Mahapenyayang."

ِ
ِ
ِ ْ السماء انْـ َفطَر
ِ
 َوإِذَا.ت
ْ  َوإِذَا الْبِ َح ُار فُ ّجَر.ت
ْ ب انْـتَـثَـَر
ُ  َوإذَا الْ َك َواك.ت
ُ َ َّ إذَا
َ
ِ عل.الْ ُقبور بـعثِرت
 َي أَيـُّ َها اإلنْ َسا ُن َما َغَّرَك.ت
ف
ـ
ن
ت
م
َّ ت َوأ
ْ
َ
ْ َخَر
ْ َّم
ْ
َ س َما قَد
َ َ ْ َ ُْ ُ ُ
ٌ
ِ
ٍ ص
َ َك فَ َس َّو َاك فَـ َع َدل
َ  الَّذي َخلَ َق.ك الْ َك ِرِي
َ ِّبَِرب
َُ ي
ِّ َ ِف أ.ك
َورة َما َشاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
.ي
َ ََرَّكب
َ ِ كَر ًاما َكاتب.ي
َ  َوإِ َّن َعلَْي ُك ْم ََلَافظ. َكال بَ ْل تُ َك ّذبُو َن ِِب ّلدي ِن.ك
.يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن
Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh
berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, apabila
kuburan-kuburan
mengetahui
dilalaikannya.

dibongkar,

apa
Hai

yang

maka

telah

manusia,

tiap-tiap

dikerjakan
apakah

jiwa

akan

dan

yang

yang

telah

memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Rabb-mu

Yang

Mahapemurah.

Yang

telah

menciptakanmu

lalu

menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuh)-mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia
kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka
saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal
sesungguhnya

bagimu

ada

(Malaikat-Malaikat)

yang

mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan
yang

mencatat

(pekerjaan-pekerjaanmu

itu),

mereka

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Infithaar/82:
1-12)
***
Allah Ta'ala berfirman, ت
َّ إِذَا
ْ الس َماء ان َفطََر

"Apabila langit

ِ
ِ
terbelah," yakni pecah. ت
ْ ب انتَـثَـَر
ُ " َوإذَا الْ َك َواكDan apabila bintangِ
bintang jatuh berserakan," yakni berjatuhan. ت
ْ َوإِذَا الْبِ َح ُار فُ ّجَر
"Dan apabila lautan dijadikan meluap." 'Ali bin Abi Thalhah
mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Allah meluapkan air lautan
itu sebagian atas sebagian lainnya." Al-Hasan mengatakan:
"Allah meluapkan air itu dan setelah itu lenyaplah air itu." َوإِذَا

ِ
ت
ْ ور بـُ ْعثَر
ُ ُ" الْ ُقبDan apabila kuburan-kuburan dibongkar." Ibnu
'Abbas

mengatakan:

"Yakni

dikeluarkan."

As-Suddi

mengemukakan: "Kuburan itu berserakan dan bergerak

ِ
sehingga keluarlah orang yang ada di dalamnya." س َّما
ْ َعل َم
ٌ ت نـَ ْف
ت
َّ ت َوأ
ْ َخَر
ْ َّم
َ " قَدMaka, tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang

telah dikerjakan dan yang dilalaikannya." Maksudnya, yang
ini sampai pada yang ini (apabila melakukan ini, akan jadi
begini).

ِ
Dan firman Allah Ta'ala, ك الْ َك ِرِي
َ ِّنسا ُن َما َغَّرَك بَِرب
َ " َي أَيـُّ َها ْاإلHai
manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat
durhaka) terhadap Rabb-mu Yang Mahapemurah." Yang
demikian itu merupakan ancaman, tidak seperti yang dikira
oleh sebagian orang, bahwa hal itu merupakan bimbingan
kepada

jawaban,

di

mana

Rabb

Yang

Mahapemurah

berfirman, sehingga ada orang di antara mereka yang
mengatakan bahwa dia telah diperdaya oleh kemurahan-Nya.
Tetapi makna di dalam ayat ini adalah, apa yang telah
memperdaya kalian, hai anak Adam, sehingga kalian berbuat
durhaka kepada Rabb kalian Yang Mahapemurah, yakni
Mahaagung, sehingga kalian berani berbuat maksiat kepadaNya dan kalian membalas dengan sesuatu yang tidak
selayaknya.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa 'Umar pernah

ِ
mendengar se seorang yang membaca, ك الْ َك ِرِي
َ ِّنسا ُن َما َغَّرَك بَِرب
َ  َي أَيـُّ َها ْاإل,
maka 'Umar pun berkata: "Kebodohan."
Dan

firman-Nya,

ك
َ َفَ َس َّو َاك فَـ َع َدل

ِ
ك
َ الَّذي َخلَ َق

"Yang

telah

menciptakan-mu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang." Maksudnya, apa
yang

telah

memperdayakanmu

terhadap

Rabb

Yang

ِ
Mahapemurah, ك
َ َك فَ َس َّو َاك فَـ َع َدل
َ " الَّذي َخلَ َقYang telah menciptakanmu,
lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuhjmu seimbang," yakni menjadikanmu normal, tegak,
mempunyai tubuh yang seimbang, dengan tampilan dan
bentuk yang sangat baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari
Bisyir bin Jahsy al-Qurasyi bahwa Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصpada suatu
hari pernah meludah di telapak tangannya, lalu di atasnya
beliau meletakkan jari beliau dan kemudian bersabda:

ِ َّ  ي ابن آدم أ:اّلل عَّز وج َّل
ك ِم ْن ِمثْ ِل َى ِذهِ؟
َ َق
َ َُّن تُـ ْعجُزِن َوقَ ْد َخلَ ْقت
َ َ َ ْ َ َ َ َ َُّ ال
ِ ي بـُْرَديْ ِن َولِ ْْل َْر
ك َوئِْي ٌد
َ ض ِمْن
َ ُك َو َع َدلْت
َ َُح ََّّت إِ َذا َس َّويْـت
َ َت ب
َ ك َم َشْي
ِ
ِ
َّن أ ََوا ُن
َّ َّق َوأ
ُ صد
َ ت َح ََّّت إِ َذا بَـلَغَت التـََّراق َي قُـ ْل
َ ت َوَمنَـ ْع
َ فَ َج َم ْع
َ َت أَت
الص َدقَِة؟
َّ
"Allah وجل
ّ telah berfirman: 'Hai anak Adam, bagaimana
ّ عز
bisa engkau menilai diri-Ku lemah padahal Aku telah
menciptakanmu seperti ini? Sehingga jika Aku telah
menyempurnakan dirimu dan membuatmu seimbang,
maka engkau berjalan di antara ummat manusia. Dan
bumi akan menguburmu. Lalu engkau mengumpulkan
(kekayaan) dan engkau sangat kikir sehingga apabila
nafas sudah mendesak sampai kerongkongan, engkau

baru mengatakan, 'Aku akan bersedekah dan kapan
waktunya bersedekah?'"
Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

ِ
Dan firman Allah Ta'ala, ك
َ َص َورةٍ َّما َشاء َرَّكب
ُ َي
ِّ " ف أDalam bentuk
apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu."
Mujahid mengatakan: "Menyerupai siapa; bapak, ibu, paman
dari ibu atau paman dari bapak?" Dan dalam kitab ashShahihain disebutkan dari Abu Hurairah, bahwasanya ada
seseorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
isteriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam."
Beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai unta?" "Ya,"
jawabnya. Beliau bertanya: "Dan apa warnanya?" "Merah,"
jawabnya. Beliau pun bertanya lagi: "Adakah di antaranya
yang berwarna keabu-abuan?" Dia menjawab: "Ya, ada."
Beliau bersabda: "Lalu dari mana warna itu dimilikinya?"
Orang

itu

menjawab:

"Mungkin

karena

adanya

kecenderungan gen." Beliau pun bersabda: "Dan bayi inipun
barangkali karena kecenderungan gen."

ِ
Dan mengenai firman Allah Ta'ala, ك
َ َص َورةٍ َّما َشاء َرَّكب
ُ َي
ِّ ف أ
"Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun
tubuhmu." Ikrimah mengatakan: "Jika berkehendak, Dia
akan menciptakan dalam bentuk kera, dan jika mau Dia akan
menciptakan dalam bentuk babi."

Firman Allah Ta'ala, " َك َّال بَ ْل تُ َك ِّذبُو َن ِِبل ِّدي ِنBukan hanya durhaka
saja,

bahkan

kamu

mendustakan

hari

pembalasan."

Maksudnya, sebenarnya yang membuat kalian menentang
Allah Yang Mahapemurah dan melawan-Nya dengan berbuat
maksiat itu adalah kedustaan yang ada di dalam hati kalian
terhadap hari Kiamat, pembalasan dan perhitungan.

ِ
ِ وإِ َّن علَي ُكم ََلافِ ِظ
Dan firman-Nya lebih lanjut:  يـَ ْعلَ ُمو َن َما.ي
َ ِ كَراماً َكاتب.ي
َ َ ْ َْ َ
" تَـ ْف َعلُو َنPadahal sesungguhnya bagimu ada (Malaikat-Maldikat)
yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah)
dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka
mengetahui

apa

yang

kamu

kerjakan."

Yakni,

dan

sesungguhnya pada kalian ada Malaikat yang senantiasa
menjaga lagi mulia. Oleh karena itu, janganlah kalian
membalas mereka dengan berbagai perbuatan buruk, dan
sesungguhnya mereka akan menulis semua amal perbuatan
kalian.

QS. AL-INFITHAR 13-19
- Semua perbuatan manusia akan dibalas oleh
Allah وجل
ّ baik dan buruknya
ّ عز
- Penyebutan tentang hari pembalasan

ِّ  يصلَونـَها يـوم. وإِ َّن الْ ُف َّجار لَِفي ج ِحي ٍم.إِ َّن األبـرار لَِفي نَعِي ٍم
 َوَما ُى ْم.الدي ِن
َ َْ َ ْ ْ َ
َ
َ
َ
َ َْ
ِّ  ُثَّ ما أَدر َاك ما يـوم.الدي ِن
ِّ  وما أَدر َاك ما يـوم.عْنـها بِغَائِبِي
 يَـ ْوَم ال.الدي ِن
ُ َْ َ َ ْ َ
ُ َْ َ َْ ََ َ
ََ
َِتَْل
ٍ ك نَـ ْفس لِنَـ ْف
.ِاألمُر يَـ ْوَمئِ ٍذ َِّّلل
ُ
ْ س َشْيـئًا َو
ٌ
Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benarbenar berada dalam Surga yang penuh kenikmatan, dan
sesungguhnya

orang-orang

yang

durhaka

benar-benar

berada dalam Neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari
pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari
Neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun
untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu
dalam kekuasaan Allah. (QS. Al-Infithaar/82: 13-19)
***

Allah Ta'ala memberitahukan tentang akhir bagi orangorang yang berbuat baik, yaitu berupa kenikmatan. Yaitu
mereka yang mentaati Allah وجل
ّ dan tidak membalas-Nya
ّ عز
dengan berbagai perbuatan maksiat. Setelah itu, Dia juga
menceritakan tentang kesudahan bagi orang-orang yang
berbuat kejahatan, yaitu berupa Neraka dan adzab yang
abadi. Oleh karena itu, Dia berfirman, صلَ ْونـَ َها يـَ ْوَم ال ِّدي ِن
ْ َ" يMereka
masuk ke dalamnya pada hari pembalasan." Yakni hari
perhitungan, pemberian balasan, dan hari Kiamat. َوَما ُى ْم َعْنـ َها

ِ
ي
َ ِ" بِغَائبDan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari Neraka
itu." Maksudnya, mereka tidak akan lepas dari adzab meski
hanya sesaat saja, dan tidak juga mereka diringankan dari
adzab-Nya, serta tidak juga dikabulkan permohonan mereka
agar dimatikan saja atau dibiarkan beristirahat meski hanya
satu hari saja.
Dan firman Allah Ta'ala, اك َما يـَ ْوُم ال ِّدي ِن
َ " َوَما أ َْد َرTahukah kamu
apakah hari pembatasan itu?" Merupakan pengagungan
terhadap keadaan hari Kiamat. Kemudian Dia mempertegas
dengan firman-Nya اك َما يـَ ْوُم ال ِّدي ِن
َ " ُثَّ َما أ َْد َرSekali lagi, tahukah kamu
apakah hari pembalasan itu?" Selanjutnya Dia menafsirkan-

ِ
ٍ ك نـَ ْفس لِّنَـ ْف
nya melalui firman-Nya, ًشْيئا
َ س
ُ (" يـَ ْوَم َال َتَْلYaitu) hari
ٌ
(ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong
orang lain." Maksudnya, tidak ada seorang pun yang mampu

memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak juga
melepaskannya dari apa yang tengah dialaminya kecuali jika
Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki dan
diridhai-Nya. Oleh karena itu, Dia berfirman, ِ" َو ْاأل َْم ُر يـَ ْوَمئِ ٍذ َِّّللDan
segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."

ِ
ٍ ك نـَ ْفس لِّنَـ ْف
Mengenai firman Allah Ta'ala: ِشْيئاً َو ْاأل َْم ُر يـَ ْوَمئِ ٍذ َِّّلل
َ س
ٌ ُ يـَ ْوَم َال َتَْل
"(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun
untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu
dalam kekuasaan Allah," Qatadah mengungkapkan: "Demi
Allah, semua urusan pada hari itu hanya berada di tangan
Allah semata, tidak ada seorang pun pada hari itu yang
dapat menentang keputusan-Nya."[]

