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TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL QUR’AN

No Terjemah Ayat Nama Surah dan Ayat Hal
1. 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk
hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah:
"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang
beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat[536]." Demikianlah Kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
mengetahui.
[536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan
makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini
oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-
mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Al A’raf (07/39) ayat: 32 10

2. 89. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan
hati yang bersih,

Asyu’ara (26/47) ayat: 89 15

3. 109. Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah
lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan
sebanyak itu (pula)".

Surah Al Kahfi (18/69) ayat: 109. 24

4. 269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman
yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada
siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi
karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari
firman Allah).

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 269. 53

5. 69. mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 69 56
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untuk Kami agar Dia menerangkan kepada Kami apa
warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah
berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang
kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan
orang-orang yang memandangnya."

6. 71. Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman
bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum
pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula
untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada
belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu
menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya".
kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja
mereka tidak melaksanakan perintah itu[63].
[63] Karena sapi yang menurut syarat yang disebutkan
itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat
menemukannya.

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 71 56

7. 6. Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang
ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai
retak-retak sedikitpun ?

Surah Al Qaaf (50/34) ayat: 6 57

8. 3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.
kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan
yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat
sesuatu yang tidak seimbang?

Surah Al Mulk (67/77) ayat: 3. 57

9. 16. dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan
segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-
main[954].
[954] Maksudnya: Allah menciptakan langit dan bumi
dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan
maksud dan tujuan yang mengandung hikmat.

Surah Al Anbiya (21/73) ayat: 16. 62

10. 27. dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan
apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang
demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka

Surah Shaad (38/38) ayat: 27. 62



385

celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan
masuk neraka.

11. 128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah
Tinggi bangunan untuk bermain-main[1087],
[1087] Maksudnya: untuk bermewah-mewah dan
memperlihatkan kekayaan.

Surah As Syu’ara (26/47) ayat: 128 62

12. 45. Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan)
Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan
memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia
menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-
bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai
petunjuk atas bayang-bayang itu,

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 45. 63

13. 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang
berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur
seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh.

Surah Ash Shaff (61/109) ayat: 4. 64

14. 164. tiada seorangpun di antara Kami (malaikat)
melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

Surah As Shaffat (37/56) ayat: 164 64

15. 98. dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang
diri[493], Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat
simpanan[493]. Sesungguhnya telah Kami jelaskan
tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang
mengetahui.
99. dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam
tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-
tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang
banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan
(kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu
pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah)
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

Surah Al An’am (6/55) ayat: 98-99 65



386

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang
yang beriman.

16. 128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah
Tinggi bangunan untuk bermain-main[1087],
[1087] Maksudnya: untuk bermewah-mewah dan
memperlihatkan kekayaan.

Surah Asy Syu’ara (26/47) ayat: 128. 70

17. 69. dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan
Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan
orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,
Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin[314], orang-orang
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka
Itulah teman yang sebaik-baiknya.
[314] Ialah: orang-orang yang Amat teguh
kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan Inilah
orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana
yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7.

Surah An Nisa (4/92) ayat: 69 70

18. 164. tiada seorangpun di antara Kami (malaikat)
melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

Surah Ash Shaaffat (37/56) ayat: 164. 71

19. 110. Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa
seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa
Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang
Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan
Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang
saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun
dalam beribadat kepada Tuhannya".

Surah Al Kahfi (18/69) ayat: 110. 71

20. 98. dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang
diri[493], Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat
simpanan[493]. Sesungguhnya telah Kami jelaskan
tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang
mengetahui.
99. dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam
tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-
tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami

Surah Al An ‘am (06/55), ayat: 98-99. 72
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keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang
banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan
(kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu
pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah)
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang
yang beriman.
[493] Maksunya: Adam a.s.
[493] Maksunya: Adam a.s.

21. 69. dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan
Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan
orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,
Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin[314], orang-orang
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka
Itulah teman yang sebaik-baiknya.
[314] Ialah: orang-orang yang Amat teguh
kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan Inilah
orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana
yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7.

Surah An Nisaa’ (04/92) ayat: 69. 76

22. 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang
kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah)
Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar
Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam
rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang
sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu
sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur)
kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara
kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara
kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun,

Surah Al Hajj (22/103) ayat 5. 82
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supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang
dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini
kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di
atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan
yang indah.

23. 56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Surah Ad Dzariyat (51/67) ayat: 56. 91

24. 20. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak.

Surah Ar Rum (30/84) ayat: 20. 95

25. 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Surah At Tin (95/28) ayat: 4. 95

26. 71. (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada
Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan
manusia dari tanah".
72. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya
dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud
kepadaNya".

Surah Shaad (38/38) ayat: 71-72. 96

27. 31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama
(benda-benda) seluruhnya, kemudian
mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda
itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Al Baqarah (2/87) ayat : 31 96

28. 38. Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari
surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku
kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti
petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 38. 97

29. 31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama
(benda-benda) seluruhnya, kemudian
mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda

Surah Al Baqarah (2/87) ayat: 31. 102
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itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"
30. 46. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah

mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup
hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa
mengembalikannya kepadamu?" perhatikanlah
bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-
tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap
berpaling (juga).

Surah Al An’am (6/55) ayat: 46. 102

31. 78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar
kamu bersyukur.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 78. 102

32. 11. dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah
kamu siarkan.

Surah Ad Dhuha (93/28) Ayat 11. 105

33. 179. dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka
Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Surah Al a’raf (07/39) ayat 179. 105

34. 16. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan
gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah
menghiasi langit itu bagi orang-orang yang
memandang (Nya),

Surah Al Hijr (15/54) ayat 16. 105

35. 6. Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang
ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai
retak-retak sedikitpun ?

Surah Qaf (50/34) ayat 6. 105

36. 78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia

Surah An Nahl (16/70) ayat: 78. 108
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memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar
kamu bersyukur.

37. 11. dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah
kamu siarkan.

Surah At Dhuha (93/28) ayat 11. 111

38. 6. Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang
ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai
retak-retak sedikitpun ?

Surah Qaf (50/34) ayat: 6. 111

39. 68. dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki
dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi
mereka[1134]. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari
apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).
[1134] Bila Allah telah menentukan sesuatu, Maka
manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus
menaati dan menerima apa yang telah ditetapkan Allah.

Surah Al Qashash (28/49) ayat: 68. 121

40. 44. dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu
bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka
mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?"
Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang
(Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu
adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang
mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada
telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu
suatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu adalah
(seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".
[1334] Yang dimaksud suatu kegelapan bagi mereka
ialah tidak memberi petunjuk bagi mereka.

Surah Fushilat (41/61) ayat: 44. 121

41. 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman
kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka
memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka
mereka bergelimang (dalam kesesatan).

Surah  an Naml (27/48) ayat 4. 124

42. 33. Maka Apakah Tuhan yang menjaga Setiap diri
terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang
tidak demikian sifatnya)? mereka menjadikan beberapa

Surah Ar Ra’ad (13/96) ayat 33. 125
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sekutu bagi Allah. Katakanlah: "Sebutkanlah sifat-sifat
mereka itu". atau Apakah kamu hendak memberitakan
kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi,
atau kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar
Perkataan pada lahirnya saja. sebenarnya orang-orang
kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang baik tipu
daya mereka dan dihalanginya dari jalan (yang benar).
dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, Maka baginya
tak ada seorangpun yang akan memberi petunjuk.

43. 37. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram
itu[642] adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-
orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu,
mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan
mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka
dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah
mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa
yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka
memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang kafir.
[642] Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah
adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-
bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. tetapi
peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan
Mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan
menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati
untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun
bulangan bulan-bulan yang disucikan yaitu, empat
bulan juga. tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di
Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas
perdagangan terganggu.

Surah At Taubah (09/113) ayat 37. 125

44. 27. dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena
dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh
laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan

Surah Luqman (31/57) ayat: 27. 127
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habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah[1183].
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
[1183] Yang dimaksud dengan kalimat Allah Ialah:
ilmu-Nya dan Hikmat-Nya.

45. 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan
kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh
(ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan
bersujud[796].
[796] Dimaksud dengan sujud di sini bukan
menyembah, tetapi sebagai penghormatan.

Surah Al Hijr. (15/54) ayat: 29. 133

46. 7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)
kefasikan dan ketakwaannya.

Surah As Syamsu (91/26) ayat: 7-8 134

47. 7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)
kefasikan dan ketakwaannya.

Surah Asy Syams (91/26) ayat: 7-8. 140

48. 23. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh
kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku,
sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak
ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu
tidak bertakwa (kepada-Nya)?"

Surah Al Mulk (67/77) ayat: 23. 142

49. 79. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam
kemegahannya[1139]. berkatalah orang-orang yang
menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya
kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan
kepada Karun; Sesungguhnya ia benar-benar
mempunyai keberuntungan yang besar".
[1139] Menurut mufassir: Karun ke luar dalam satu
iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba
sahaya dan inang pengasuh untuk memperlihatkan
kemegahannya kepada kaumnya.

Surah Al Qashash (28/49) ayat: 79 146

50. 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

Surah An Nur (24/102) ayat 31. 148
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kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-
pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung.

51. 20. dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu,
melainkan mereka sungguh memakan makanan dan
berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian
kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu
bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.

Surah Al Hadid (57/94) ayat: 20. 152

52. 7. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan
sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia
dari tanah.
8. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati
air yang hina.
9. kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke
dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu
sedikit sekali bersyukur.

Surah As Sajdah (32/75) ayat: 7-9. 153

53. 36. dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.

Surah Al Isra (17/54) ayat: 36. 158
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Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

54. 11. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun
dalam gua itu[873],
[873] Maksudnya: Allah menidurkan mereka selama
309 tahun qamariah dalam gua itu (Lihat ayat 25)
sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara
apapun.

Surah Al Kahfi: (18/69) ayat: 11. 161

55. 18. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung
untuk bertasbih bersama Dia (Daud) di waktu petang
dan pagi,
19. dan (kami tundukkan pula) burung-burung dalam
Keadaan terkumpul. masing-masingnya Amat taat
kepada Allah.

Surah Shaad (38/38) ayat: 18 -19. 162

56. 10. dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada
Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): "Hai
gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah
berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah
melunakkan besi untuknya,

Surah As Saba’ (34/58)  ayat: 10. 163

57. 79. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada
Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)[966]; dan
kepada masing-masing mereka telah Kami berikan
Hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama
Daud. dan kamilah yang melakukannya.

[966] Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa sekelompok
kambing telah merusak tanaman di waktu malam.
Maka yang Empunya tanaman mengadukan hal ini
kepada Nabi Daud a.s. Nabi Daud memutuskan bahwa
kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang
Empunya tanaman sebagai ganti tanam-tanaman yang
rusak. tetapi Nabi Sulaiman a.s. memutuskan supaya
kambing-kambing itu diserahkan Sementara kepada

Surah Al Anbiya (21/73) ayat: 79. 163
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yang Empunya tanaman untuk diambil manfaatnya.
dan prang yang Empunya kambing diharuskan
mengganti tanaman itu dengan tanam-tanaman yang
baru. apabila tanaman yang baru telah dapat diambil
hasilnya, mereka yang mepunyai kambing itu boleh
mengambil kambingnya kembali. putusan Nabi
Sulaiman a.s. ini adalah keputusan yang tepat.

58. 44. langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di
dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun
melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu
sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya
Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Surah Al Isra (17/54) ayat: 44. 163

59. 23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu
berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
Perkataan yang mulia[850].

[850] Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak
dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata
atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar
daripada itu.

Surah Al Isra (17/54) ayat: 23. 164

60. 179. dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka
Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai

Surah Al-A’raf (7/39) ayat: 179. 166
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binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
mereka Itulah orang-orang yang lalai.

61. 6. dan di antara manusia (ada) orang yang
mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk
menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-
olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang
menghinakan.

Surah Luqman (31/57) ayat: 6. 166

62. 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu.

Surah Al Hujurat (49/106) ayat: 6. 167

63. 67. dan satu suara keras yang mengguntur menimpa
orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati
bergelimpangan di rumahnya,

Surah Hud (11/52) ayat: 67. 168

64. 6. Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang
ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai
retak-retak sedikitpun ?

Surah Qaf (50/34) ayat 6. 169

65. 75. dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim
tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit
dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia
Termasuk orang yang yakin.
76. ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah
bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi
tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak
suka kepada yang tenggelam."
77. kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia
berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu
terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku

Surah Al An’am (06/55) ayat: 75-79. 170
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tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku
Termasuk orang yang sesat."
78. kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia
berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka
tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai
kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang
kamu persekutukan.
79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada
Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan
cenderung kepada agama yang benar, dan aku
bukanlah Termasuk orang-orang yang
mempersekutukan tuhan.

66. 255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa
izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi
langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar.
[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin
diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang
mengartikan dengan kekuasaan-Nya.

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 255. 172

67. 143. dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan
Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan
Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya,
berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri
Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada
Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak
sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka

Surah Al a’raf (07/39) ayat: 143. 172
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jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya
kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya
Menampakkan diri kepada gunung itu[565],
dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun
jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia
berkata: "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada
Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman".
[565] Para mufassirin ada yang mengartikan yang
nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan
Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang
nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga
nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk,
hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan yang
tidak dapat diukur dengan ukuran manusia.

68. 16. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan
gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah
menghiasi langit itu bagi orang-orang yang
memandang (Nya),

Surah Al Hijr (15/54) ayat 16. 174

69. 5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang
dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan
bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan
Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang
menyala-nyala.

Surah Al Mulk (67/77) ayat: 5. 175

70. 4. (ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya:
"Wahai ayahku[742], Sesungguhnya aku bermimpi
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat
semuanya sujud kepadaku."
[742] Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak
putera Ibrahim a.s.

Surah Yusuf (12/53) ayat: 4. 176

71. 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang
kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah)
Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang

Surah Al Hajj (22/103) ayat 5. 178
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sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar
Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam
rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang
sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu
sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur)
kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara
kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara
kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun,
supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang
dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini
kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di
atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan
yang indah.

72. 60. atau siapakah yang telah menciptakan langit dan
bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang
berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak
mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah
disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan
(sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang
menyimpang (dari kebenaran).

Surah An Naml (27/48) ayat 60. 178

73. 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi
itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan
langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu
tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan
manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu
telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula)
perhiasannya[683], dan pemilik-permliknya mengira
bahwa mereka pasti menguasasinya[684], tiba-tiba
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau
siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana
tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum
pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami

Surah Yunus (10/51) ayat 24. 179



400

menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada
orang-orang berfikir.
[683] Maksudnya: bumi yang indah dengan gunung-
gunung dan lembah-lembahnya telah menghijau
dengan tanam-tanamannya.
[684] Maksudnya: dapat memetik hasilnya.

74. 20. dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu,
melainkan mereka sungguh memakan makanan dan
berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian
kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu
bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.

Surah Al Hadid (57/94) ayat: 20. 180

75. 8. dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan
keledai, agar kamu menungganginya dan
(menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa
yang kamu tidak mengetahuinya.
[820] Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 8 181

76. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci
Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Surah Ali Imran (03/89) ayat:191. 181

77. 16. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan
gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah
menghiasi langit itu bagi orang-orang yang
memandang (Nya),

Surah Al Hijr (15/54) ayat: 16. 182

78. 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit
berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi
sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu
segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 164. 182
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(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah)
bagi kaum yang memikirkan.

79. 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-
pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung.

Surah An Nur (24/102) ayat: 31. 183

80. 60. dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti
(dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin
(lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan
pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud)
Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah
lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha Bijaksana.
[1050] Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka
tidak Menampakkan aurat.

Surah An Nur (24/102) ayat: 60 184

81. 81. dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung
dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan
bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan

Surah An Nahl (16/70) ayat 81. 184
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Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari
panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu
dalam peperangan. Demikianlah Allah
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu
berserah diri (kepada-Nya).

82. 26. Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan
pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang
demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
[530] Maksudnya Ialah: umat manusia
[531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

Surah Al a’raf (07/39) ayat: 26. 184

83. 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan
perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk
hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah:
"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang
beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat[536]." Demikianlah Kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
mengetahui.
[536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan
makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini
oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-
mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Surah Al a’raf  (07/39) ayat 32. 186

84. 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah,
dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-
lebihan.
[534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan
sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-

Surah Al A’raf (7/39) ayat: 31. 187



403

ibadat yang lain.
[535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang
dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui
batas-batas makanan yang dihalalkan.

85. 8. dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan
keledai, agar kamu menungganginya dan
(menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa
yang kamu tidak mengetahuinya.
[820] Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 8. 189

86. 56. 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.

Surah An Nisaa’ (04/92) ayat: 56. 189

87. 79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang
disucikan.

Surah Al Waqi’ah (56/46) ayat: 79. 190

88. 60. dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti
(dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin
(lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan
pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud)
Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah
lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha Bijaksana.
[1050] Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka
tidak Menampakkan aurat.

Surah An Nuur (24/102) ayat: 60. 192

89. 7. dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas
kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan
mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata:
"Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Surah Al An’am (06/55) ayat: 7. 192

90. 21. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu
tidak memperhatikan?

Surah Ad Dzariyat (51/67) ayat: 21. 193

91. 49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu
menurut ukuran.

Surah Al Qamar (54/32) ayat: 49. 197
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92. 16. kelak akan Kami beri tanda Dia di
belalai(nya)[1491].
[1491] Yang dimaksud dengan belalai di sini ialah
hidung. dipakai kata belalai di sini sebagai penghinaan.

Surah Al Qalam (68/02) ayat: 16. 197

93. 94. tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir)
berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium
bau Yusuf, Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah
akal (tentu kamu membenarkan aku)".

Surah Yusuf (12/53) ayat: 94. 198

94. 5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk
kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan
berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu
makan.
6. dan kamu memperoleh pandangan yang indah
padanya, ketika kamu membawanya kembali ke
kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat
penggembalaan.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 5 - 6. 200

95. 51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-
baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya
aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah Al Mukminun (23/74) ayat: 51. 200

96. 60. dan apa saja[1130] yang diberikan kepada kamu,
Maka itu adalah ke- nikmatan hidup duniawi dan
perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah
lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak
memahaminya?

[1130] Maksudnya: hal-hal yang berhubungan dengan
duniawi Seperti, pangkat kekayaan keturunan dan
sebagainya.

Surah Al Qashash (28/49) ayat: 60 207

97. 61. Maka Apakah orang yang Kami janjikan
kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia
memperolehnya, sama dengan orang yang Kami
berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi[1131];
kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang
yang diseret (ke dalam neraka)?

Surah Al Qashash (28/49) ayat: 61 208
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[1131] Maksudnya: orang yang diberi kenikmatan
hidup duniawi, tetapi tidak dipergunakannya untuk
mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu Dia di
akhirat diseret ke dalam neraka.

98. 51. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu
bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari
Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu
memikirkan(nya)?"

Surah Hud (11/52) ayat: 51. 208

99. 32. dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-
main dan senda gurau belaka[468]. dan sungguh
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang
bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?
[468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu
hanya sebentar dan tidak kekal. janganlah orang
terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta
lalai dari memperhatikan urusan akhirat.

Surah Al An’am (06/55) ayat: 32. 208

100. 10. Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu
sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab
kemuliaan bagimu. Maka Apakah kamu tiada
memahaminya?

Surah Al Anbiya (21/73) ayat: 10. 209

101. 16. Katakanlah: "Jikalau Allah menghendaki, niscaya
aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak
(pula) memberitahukannya kepadamu". Sesungguhnya
aku telah tinggal bersamamu beberapa lama
sebelumnya[677]. Maka Apakah kamu tidak
memikirkannya?
[677] Maksudnya: sebelum Al Quran diturunkan.

Surah Yunus ayat (10/51) ayat 16. 209

102. 15. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada
mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

Surah Hud (11/52) ayat: 15. 210

103. 46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak
memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu
supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas)

Surah Saba’ (34/58) ayat: 46. 210
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berdua- dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu
fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila
sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah
pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi)
azab yang keras[1244].
[1244] Berdua-dua atau sendiri-sendiri Maksudnya
ialah bahwa dalam menghadap kepada Allah,
kemudian merenungkan Keadaan Muhammad s.a.w.
itu Sebaiknya dilakukan dalam Keadaan suasana
tenang dan ini tidak dapat dilakukan dalam Keadaan
beramai-ramai.

104. 22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-
buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang
pekak dan tuli[604] yang tidak mengerti apa-apapun.
[604] Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi
Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan
dan memahami kebenaran.

Surah Al Anfal (08/88) ayat: 22. 210

105. 44. atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 44. 210

106. 44. atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 44. 210

107. Surah Al a’raf (07/39) ayat: 185 211
108. 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang

menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka
Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?,
44. atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 43-44. 211
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109. 68. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan
Perkataan (Kami), atau Apakah telah datang kepada
mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek
moyang mereka dahulu?

Surah Al Mukminun (23/74) ayat: 68. 212

110. 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-
tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan
pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup
bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas
segala sesuatu?

Surah Fushilat (41/61) ayat: 53. 212

111. 46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak
memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu
supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas)
berdua- dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu
fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila
sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah
pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi)
azab yang keras[1244].
[1244] Berdua-dua atau sendiri-sendiri Maksudnya
ialah bahwa dalam menghadap kepada Allah,
kemudian merenungkan Keadaan Muhammad s.a.w.
itu Sebaiknya dilakukan dalam Keadaan suasana
tenang dan ini tidak dapat dilakukan dalam Keadaan
beramai-ramai.

Surah Saba’ (34/58) ayat: 46. 213

112. 9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih
beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-
waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang
yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah
yang dapat menerima pelajaran.

Surah Az Zumar (39/59) ayat: 09. 213

113. 22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-
buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang

Surah Al Anfal (08/88) ayat: 22. 214
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pekak dan tuli[604] yang tidak mengerti apa-apapun.
[604] Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi
Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan
dan memahami kebenaran.

114. 44. atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 44. 214

115. 44. atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Surah Al Furqan (25/42) ayat: 44. 214

116. 95. Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah
patung-patung yang kamu pahat itu ?

Surah As Shaffat (37/56) ayat: 95 215

117. 60. dan apa saja[1130] yang diberikan kepada kamu,
Maka itu adalah ke- nikmatan hidup duniawi dan
perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah
lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak
memahaminya?
[1130] Maksudnya: hal-hal yang berhubungan dengan
duniawi Seperti, pangkat kekayaan keturunan dan
sebagainya.

Surah Al Qashah (28/49) ayat: 60. 215

118. 74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada
bapaknya, Aazar[489], "Pantaskah kamu menjadikan
berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya
aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang
nyata."
75. dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim
tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit
dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia
Termasuk orang yang yakin.
76. ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah
bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi
tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak

Surah Al An’am (06/55) ayat: 74-79. 215
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suka kepada yang tenggelam."
77. kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia
berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu
terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku
tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku
Termasuk orang yang sesat."
78. kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia
berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka
tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai
kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang
kamu persekutukan.
79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada
Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan
cenderung kepada agama yang benar, dan aku
bukanlah Termasuk orang-orang yang
mempersekutukan tuhan.
[489] Di antara mufassirin ada yang berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah
pamannya.

119. 61. Maka Apakah orang yang Kami janjikan
kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia
memperolehnya, sama dengan orang yang Kami
berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi[1131];
kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang
yang diseret (ke dalam neraka)?
[1131] Maksudnya: orang yang diberi kenikmatan
hidup duniawi, tetapi tidak dipergunakannya untuk
mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu Dia di
akhirat diseret ke dalam neraka.

Surah Al Qashah (28/49) ayat: 61. 216

120. 66. Ibrahim berkata: Maka Mengapakah kamu
menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat
memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi
mudharat kepada kamu?"

Surah Al Anbiya (21/73) ayat: 66. 216

121. 185. dan Apakah mereka tidak memperhatikan Surah Al’Araf (07/39) ayat: 185. 219
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kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang
diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya
kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi
mereka akan beriman sesudah Al Quran itu?

122. 46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak
memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu
supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas)
berdua- dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu
fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila
sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah
pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi)
azab yang keras[1244].
[1244] Berdua-dua atau sendiri-sendiri Maksudnya
ialah bahwa dalam menghadap kepada Allah,
kemudian merenungkan Keadaan Muhammad s.a.w.
itu Sebaiknya dilakukan dalam Keadaan suasana
tenang dan ini tidak dapat dilakukan dalam Keadaan
beramai-ramai.

Surah Saba’ (34/58) ayat: 46. 221

123. 89. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan
hati yang bersih,

Surah As Syu’ara (26/47) ayat: 89 223

124. 95. Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah
patung-patung yang kamu pahat itu ?

Surah Ash Shaaffat (37/56) ayat: 95. 223

125. 106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia
beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali
orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang
yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka
kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang
besar.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 106. 223

126. 78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar
kamu bersyukur.

Surah An Nahl (16/70) ayat: 78. 224
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127. 269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman
yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada
siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi
karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari
firman Allah).

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 269. 226

128. 23. Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah
menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku
tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas
seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan".
dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri[1344].
[1344] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada
permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti:
Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad
dan sebagainya. diantara Ahli-ahli tafsir ada yang
menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena
dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan
ada pula yang menafsirkannya. golongan yang
menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai
nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa
huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian
Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu,
dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu
diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun
dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya
bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya
buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah
mereka buat semacam Al Quran itu.

Surah As Syura (42/62) ayat: 23 228

129. 89. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan Surah Asy Syu’araa (26/47) ayat: 89. 230
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hati yang bersih,
130. 10. dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan

dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
Surah Al Muzammil (73/03) ayat: 10. 234

131. 61. Maka Apakah orang yang Kami janjikan
kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia
memperolehnya, sama dengan orang yang Kami
berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi[1131];
kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang
yang diseret (ke dalam neraka)?
[1131] Maksudnya: orang yang diberi kenikmatan
hidup duniawi, tetapi tidak dipergunakannya untuk
mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu Dia di
akhirat diseret ke dalam neraka.

Surah Al Qashash (28/49) ayat: 61 236

132. 26. (dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib,
Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun
tentang yang ghaib itu.
27. kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, Maka
Sesungguhnya Dia Mengadakan penjaga-penjaga
(malaikat) di muka dan di belakangnya.

Surah Al-Jin (72/40) ayat: 26-27. 236

133. 26. bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala
yang terbaik (surga) dan tambahannya[686]. dan muka
mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula)
kehinaan[687]. mereka Itulah penghuni syurga, mereka
kekal di dalamnya.
[686] Yang dimaksud dengan tambahannya ialah
kenikmatan melihat Allah.
[687] Maksudnya: muka mereka berseri-seri dan tidak
ada sedikitpun tanda kesusahan.

Surah Yunus (10/51) Ayat: 26 237

134. 25. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan
Sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan dekat pada
sisi Kami dan tempat kembali yang baik.

Surah Shaad (38/38) ayat: 25 238

135. 31. dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi
Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat

surah An Najm (53/23) ayat: 31 239
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terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi
Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan
pahala yang lebih baik (syurga).

136. 23. Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah
menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku
tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas
seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan".
dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri[1344].
[1344] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada
permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti:
Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad
dan sebagainya. diantara Ahli-ahli tafsir ada yang
menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena
dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan
ada pula yang menafsirkannya. golongan yang
menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai
nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa
huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian
Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu,
dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu
diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun
dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya
bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya
buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah
mereka buat semacam Al Quran itu.

Surah As Syura (42/62) ayat: 23 240

137. 7. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam
beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat
kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta'
kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah

Surah Al hujurat (49/106) ayat: 7. 240
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di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

138. 2. sebagai bimbingan yang lurus, untuk
memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi
Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang
yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa
mereka akan mendapat pembalasan yang baik,

Surah Al Kahfi (18/69) ayat: 2 241

139. 31. mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka
surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya;
dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan
mereka memakai pakaian hijau dari sutera Halus dan
sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di
atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-
baiknya, dan tempat istirahat yang indah;

Surah Al Kahfi (18/69) ayat: 31 242

140. 26. (dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib,
Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun
tentang yang ghaib itu.
27. kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, Maka
Sesungguhnya Dia Mengadakan penjaga-penjaga
(malaikat) di muka dan di belakangnya.

Surah Al Jin (72/40) ayat: 26-27 243

141. 180. hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka
bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul
husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang
menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-
nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat Balasan
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
[585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang
sesuai dengan sifat-sifat Allah.
[586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang
yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak
sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau
dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan
maksud menodai nama Allah atau mempergunakan

Surah Al a’raf (07/39) ayat: 180. 245
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asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.
142. 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan

malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu),
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada
cahaya (yang terang). dan adalah Dia Maha Penyayang
kepada orang-orang yang beriman.

Surah Al Ahzab (33/90) ayat: 43 248

143. 173. (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan
Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang
mengatakan: "Sesungguhnya manusia[250] telah
mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan
itu menambah keimanan mereka dan mereka
menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami
dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung".
[250] Maksudnya: orang Quraisy.

Surah Ali Imran (03/89) ayat: 173 249

144. 22. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu
berseri-seri. 23. kepada Tuhannyalah mereka melihat.

Surah Al Qiyamah (75/31) ayat: 22-23 251

145. 11. (dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan
bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan
dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan
(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan
jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia,
dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

Surah As Syura (42/62) ayat: 11 254

146. 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." Surah Al Ikhlas (112/22) ayat: 4 254
147. 26. Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan
pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang
demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
[530] Maksudnya Ialah: umat manusia
[531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

Surah Al a’raf (07/39) ayat: 26. 273

148. 8. Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) Surah Fathir (35/43) ayat: 8. 283
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menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia
meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang
tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka
janganlah dirimu binasa karena Kesedihan terhadap
mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat.

149. 260. dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya
Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau
menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman:
"Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku
telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap
mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau
demikian) ambillah empat ekor burung, lalu
cincanglah[165] semuanya olehmu. (Allah berfirman):
"Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian
dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
[165] Pendapat diatas adalah menurut At-Thabari dan
Ibnu Katsir, sedang menurut Abu Muslim Al
Ashfahani pengertian ayat diatas bahwa Allah memberi
penjelasan kepada Nabi Ibrahim a.s. tentang cara Dia
menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruh-Nya
Nabi Ibrahim a.s. mengambil empat ekor burung lalu
memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu
dapat datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian,
burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di
atas tiap-tiap bukit seekor, lalu burung-burung itu
dipanggil dengan satu tepukan/seruan, niscaya burung-
burung itu akan datang dengan segera, walaupun
tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka

Al Baqarah (2/87) ayat : 260 285
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demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang
mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat
cipta hiduplah kamu semua pastilah mereka itu hidup
kembali. Jadi menurut Abu Muslim sighat amr (bentuk
kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya khabar
(bentuk berita) sebagai cara penjelasan. Pendapat
beliau ini dianut pula oleh Ar Razy dan Rasyid Ridha.

150. 7. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam
beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat
kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta'
kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah
di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

Surah Al Hujurat (49/106) ayat: 7. 288

151. 32. dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-
main dan senda gurau belaka[468]. dan sungguh
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang
bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?
[468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu
hanya sebentar dan tidak kekal. janganlah orang
terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta
lalai dari memperhatikan urusan akhirat.

Surah Al An’am (06/55) ayat: 32. 289

152. 162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku,
ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam.

Surah Al An’am (06/55) ayat: 162. 291

153. 153. Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar
dan shalat sebagai penolongmu[99], Sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar.
[99] Ada pula yang mengartikan: mintalah pertolongan
(kepada Allah) dengan sabar dan shalat.

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 153. 291

154. 160. Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka
baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan
Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia

Surah Al An’am (06/55) ayat: 160. 292
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tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan
kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya
(dirugikan).

155. 41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay
Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).

Surah Ar Rum (30/84) ayat: 41. 293

156. 56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat
baik.
57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai
pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-
Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa
awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang
tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka
Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai
macam buah-buahan. seperti Itulah Kami
membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-
mudahan kamu mengambil pelajaran.
58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh
subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur,
tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran
(Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Surah Al a’raf (07/39) Ayat: 56-58. 294

157. 126. dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya
Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman
sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada
penduduknya yang beriman diantara mereka kepada
Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan
kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan

Surah Al Baqarah (02/87) ayat: 126. 298
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sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa
neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

158. 125. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan
memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam.
dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah
kesesatannya[503], niscaya Allah menjadikan dadanya
sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki
langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada
orang-orang yang tidak beriman.
[503] Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat
berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami
petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena
mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa
sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai
perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

Surah Al An’am (6/55) ayat: 125. 299

159. 7. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam
beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat
kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta'
kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah
di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

Surah Al hujurat (49/106) ayat: 7. 300

160. 28. dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-
orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari
dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah
kedua matamu berpaling dari mereka (karena)
mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah
kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami
lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Surah Al Kahfi (18/69) ayat: 28. 300

161. 4. jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka
Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk

Surah At Tahrim (66/107) ayat: 4. 301
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menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-
membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya
Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan
orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu
malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.

162. 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang
dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak
menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[1198] itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang
demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.
dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar).
[1198] Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada
istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung
ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya.
adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab
Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada
Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk
selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka
yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan
istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar
kaffarat (denda).

Surah Al Ahzab (33/90) ayat: 4. 302

163. 7. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam
beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat
kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta'
kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah
di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

Surah Al hujurat (49/106) ayat: 7. 304

164. 8. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah
Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan

Surah Ali Imran (3/89) ayat: 8. 306
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karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau;
karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi
(karunia)".

165. 4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi
pekerti yang agung.

Surah Al Qalam (68/02) ayat: 4. 310

166. 28. dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-
binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang
bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258].
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun.
[1258] Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini
ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan
kekuasaan Allah.

Surah Al Fathir (35/43) ayat: 28. 315

167. 56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Surah Ad Dzariyat (51/67) ayat: 56. 316

168. 17. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar
ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang
melempar. (Allah berbuat demikian untuk
membinasakan mereka) dan untuk memberi
kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan
kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.

Surah al Anfaal  (08/88) ayat: 17. 317

169. 69. dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari
keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat
baik.

Surah Al-Ankabut (29/85) ayat: 69. 317

170. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan

Surah Ali Imran (03/89) ayat:191. 324
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bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci
Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

171. 35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.
perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah
lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada
pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu
seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara,
yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di
sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah
barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja) Hampir-
hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api.
cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-
perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.
[1039] Yang dimaksud lubang yang tidak tembus
(misykat) ialah suatu lobang di dinding rumah yang
tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan
untuk tempat lampu, atau barang-barang lain.
[1040] Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak
bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari
terbit maupun di waktu matahari akan terbenam,
sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan
minyak yang baik.

Surah An Nuur (24/102) ayat: 35. 326

172. 60. dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya
orang-orang yang menyombongkan diri dari
menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka Jahannam
dalam Keadaan hina dina".
[1326] Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini
ialah berdoa kepada-Ku.

Surah Al Mukmin (40/60) ayat: 60. 329
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173. 70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan
mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka
diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah al Furqan (25/42) ayat: 70 331

174. 11. tetapi orang yang Berlaku zalim, kemudian
ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan (Allah akan
mengampuninya); Maka seaungguhnya aku Maha
Pangampun lagi Maha Penyayang.

Surah An Naml (27/48) ayat: 11. 331

175. 2. dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat
menyesali (dirinya sendiri)[1530].
[1530] Maksudnya: bila ia berbuat kebaikan ia juga
menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, apalagi
kalau ia berbuat kejahatan.

Surah Al Qiyamah (75/31) ayat: 2. 332

176. 53. dan aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu
menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi
rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha
Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Surah Yusuf (12/53) ayat: 53. 332

177. 69. dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari
keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat
baik.

Surah Al Ankabut (29/85) ayat: 69 333

178. 27. Hai jiwa yang tenang.
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya.
29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-
Ku,
30. masuklah ke dalam syurga-Ku.

Surah Al Fajr (89/10) ayat: 27-30. 333

179. 17. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar
ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang
melempar. (Allah berbuat demikian untuk

Surah  al Anfal  (8/88) ayat: 17. 334



424

membinasakan mereka) dan untuk memberi
kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan
kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.

180. 10. dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan
dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

Surah Al Muzammil (73/03) ayat: 10. 405

181. 10. dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan
dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

Surah Al Muzammil (73/03) ayat: 10. 449
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DATA FREKUENSI AYAT-AYAT ESTETIKA

1. Jamala dan Derivasinya

No Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Surah dan Ayat-ayat
yang Relevan Frekuensi

1. Jami>lun َجمـــِْیلٌ  12:18 2
2. 12:83
3. Jami}la َجمــــِْیلَ  15:85 1
4. Jami}lan َجمــــِْیًال  33:28 4
5. 33:49
6. 70:05
7. 73:10
8. Jama>lun َجَمالٌ  16:6 1

Jumlah 8
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2. Zayyana dan Derivasinya

No Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Surah dan Ayat-ayat
yang Relevan Frekuensi

1. Zayyana ـــنَ  َزیـَّ 06: 137 6
2. 08: 48
3. 16:63
4. 27:24
5. 29:38
6. Zuyyina ـــــنَ  ُزیـِّ 02:212 10
7. 03:14
8. 06:122
9. 09:37
10. 10:12
11. 13:33
12. 35:8
13. 40:37
14. 47:14
15. 48:12
16. Zayyanna> ـــنَّا َزیـَّ 6:108 5
17. 27:04
18. 37:06
19. 41:16
20. 27:05
21. Zayyanna>ha> َزیَّنَــاھَا 15:16 2
22. 50:06
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23. Zi}natakum ِزیـــْنَتَُكمْ  07:31 1
24. Zainatihi ْیــنَتِھِ زِ  28:79 1
25. Zi}natuha> ِزْینَتُــــھَا 28:60 1
26. Zi}nataha> ِزْینَتَــــھَا 11:15 2
27. 33:28
28. Zi}natahunna ِزْینَتَــــھُنَّ  24:31 2
29. 24:31
30. Zinatihinna ِزْینَتِــــِھنَّ  24:31 1
31. Zayyanahu یَّنَــھُ  زَّ 49:07 1
32. Zinatu ِزْینَــةُ  18:46 1
33. Zi}natun ِزْینَــةً  57:20 1
34. Zi}nata ِزْینَــةً  07:32 2
35. 18:28
36. Zi}natan ِزْینَةً  10:88 3
37. 16:08
38. 18:07
39. Zainati ْینَةِ  زِّ 20:59 2
40. 20:87
41. Zi}natin ِزْینَةٍ  24:60 2
42. 37:06
43. Zayyanu> َزیَّنُْوا 41:25 1

Jumlah 44
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3. Hasana dan Derivasinya

No Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Surah dan Ayat-ayat
yang Relevan Frekuensi

1. Hasuna َحُسنَ  04: 29 1
2. Hasanin َحَسنٍ  03:37 1
3. Husnu ُحْسنُ  03:14 3
4. 03:195
5. 13:29
6. Husna ُحْسنَ  03:148 4
7. 38:25
8. 38:40
9. 38:49
10. Husnan ُحْسناً  02:83 5
11. 18:86
12. 27:11
13. 29:08
14. 42:23
15. Hasanan َحَسنًا 2:245 18
16. 03:37
17. 05:12
18. 08:17
19. 11:03
20. 11:88
21. 16:67
22. 16:75
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23. 18:02
24. 20:86
25. 22:58
26. 28:61
27. 35:08
28. 48:16
29. 57:11
30. 57:18
31. 64:17
32. 73:20
33. Hasana>ti َسنَاتِ حَ  7:168 2
34. 11:114
35. Hasana>tin َسنَاتٍ حَ  25:70 1
36. Hasunat َحُسنَتْ  18:31 2
37. 25:76
38. Hasanatu َحَسنَــةُ  7:131 2
39. 41:34
40. Hasanatun َحَسنَــةٌ  3:120 8
41. 04:78
42. 09:50
43. 16:30
44. 33:21
45. 39:10
46. 60:04
47. 60:06
48. Hasanata َحَسنَــةَ  07:95 1
49. Hasanatan َحَسنَــةً  02:201 8
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50. 02:201
51. 04:40
52. 04:85
53. 07:156
54. 16:41
55. 16:122
56. 42:23
57. Hasanati َحَسنَــةِ  06:160 8
58. 13:06
59. 13:22
60. 16:125
61. 27:46
62. 27:89
63. 28:54
64. 28:84
65. Hasanatin َحَسنَــةٍ  04:79 1
66. Husnuhunna ُحْسنُـــھُنَّ  33:52 1
67. Husna> ُحْسنَــــي 04:95 17
68. 07:137
69. 07:180
70. 09:107
71. 10:26
72. 13:18
73. 16:62
74. 17:110
75. 18:88
76. 20:08
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77. 21:101
78. 41:50
79. 53:31
80. 57:10
81. 59:24
82. 92:6
83. 92:9
84. Husnayaini ُحْسنَیَْینِ  9:52 1

Jumlah 84
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4. Bahaja dan Derivasinya

No Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Surah dan Ayat-ayat
yang Relevan Frekuensi

1. Bahjatin بَْھَجةٍ  27: 60 1
2. Bahi}j بَِھْیجٍ  22:05 2
3. 50:07

Jumlah 3
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5. Zukhruf dan Derivasinya

No Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Surah dan Ayat-ayat
yang Relevan Frekuensi

1. Zukhrufa ُزْخُرفَ  06:112 1
2. Zukhrufin ُزْخُرفٍ  17:93 1
3. Zukhrufan ُزْخُرفاَ  43:35 1
4. Zukhrufaha> ُزْخُرفَھاَ  10:24 1

Jumlah 4
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ANALISIS TERMINOLOGIS

1. Ungkapan Al Qur’an yang menggunakan kata Jami}l (َجِمْیلٌ ) dan Jama>l (َجماَلٌ )
berjumlah 11 kali. Adapun yang berkaitan dan relevan dengan estetika
(keindahan) dalam tulisan ini hanya terulang 8 kali, yaitu kata jami}l
terulang sebanyak 7 kali. Kata jamal terulang sebanyak 1 kali, sedangkan
kata jama>l lainnya terulang sebanyak 3 kali tapi bermakna unta. Jadi (َجَمالٌ )
ungkapan estetika cuma terdapat pada 8 ayat dan surah, sisanya punya
bahasan dan cakupan lain.

2. Ungkapan lainnya yang dipakai Al Qur’an dan punya hubungan makna
yang dekat dengan estetika dan derivasinya adalah zayyana ( نَ َزیَّ  ) yang mana
berjumlah sebanyak 44 kali; dalam bentuk asal timbangan fa’ala (فّعل)
sebanyak 6 kali, sedangkan dalam bentuk majhul – zuyyina sebanyak (ُزیِّنَ )
10 kali, dan dalam bentuk kepemilikan plural: (َزیَّنَّا) sebanyak: 5 kali, dan
dalam bentuk kepemilikan muannats ketiga tunggal (َزیَّنَھَا) sebanyak 2 kali,
adapun dari kata muannats sebanyak (زْینَةً ) 19 kali dan dalam bentuk
zayyanahu sebanyak 1 kali, sedangkan dalam bentuk lampau plural (َزیَّنَھُ )
zayyanu ( یَّنُْوازَ  ) sebanyak 1 kali. Pecahan kata zayyana ini mengeluarkan
kata zani/zaniyah yang terdapat pada 6 ayat Al Qur’an, karena (زانِي أو زانیة)
mengandung makna pelaku zina.

3. Ungkapan lainnya yang digunakan oleh Al Qur’an dalam  menggambarkan
keindahan / kebaikan adalah hasana yang terulang sebanyak 84 kali; dalam
ungkapan mudzakkar sebanyak 32 kali, sedangkan dalam ungkapan (َحَسنَ )
mu’annas sebanyak: 33 kali, dan dalam bentuk plural (َحَسنَةٌ ) mu’annats:
sebanyak 1 kali, dan timbangan (ُحْسنُھُنَّ ) fu’la muannats sebanyak: 17 (ُحْسنَى)
kali, adapun dalam bentuk mutsanna .sebanyak 1 kali (ُحْسنَیَْینِ )

4. Sedangkan dua ungkapan berikutnya, menggunakan kata )ھَجَ (بَ  bahaja yang
terulang dalam Al Qur’an sebanyak 3 kali. Di ungkapkan dalam bentuk
masdar )بَْھَجة( bahjah yang berarti pemandangan indah, dan berbentuk
timbangan fa’i}l )بَِھْیج( bahi}j 2 kali yang berarti tumbuh-tumbuhan yang
indah.

5. Dan menggunakan kata )ُزْخُرف( zukhruf diulang dalam Al Qur’an sebanyak
4 kali. Empat kata ini berbentuk isim mufrad )ُزْخُرف( zukhruf yang
jamaknya adalah (َزَخاِرف) zakha>rif yang berarti indah, emas, atau perhiasan.
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Ayat-ayat yang relevan tentang estetika adalah:

1. Ungkapan yang menggunakan kata jamala ( لَ َجمَ  ) dan derivasinya 8
ayat:

1) Surah al Muzammil (73/3) ayat 10.
2) Surah Yusuf (12/53) ayat 18, dan 83.
3) Surah al Hijr (15/54) ayat 85.
4) Surah al Ma’arij (70/79) ayat 5.
5) Surah al Ahzab (33/90) ayat 28, dan 49.
6) Surah An Nahl (16/70) ayat 6

2. Ungkapan yang menggunakan kata zayyana dan derivasinya (َزیَّنَ ) 44
ayat:

1) Surah Qaf  (50/34) ayat 6.
2) Surah  al A’raf  (7/39) ayat 31, dan 32.
3) Surah Fathir (35/43) ayat 8.
4) Surah  Thaha (20/45) ayat 59, dan 87.
5) Surah  an Naml (27/48) ayat 4, dan 24.
6) Surah al Qashas (28/49) ayat 60, dan 79.
7) Surah Yunus (10/51) ayat 12, dan 88.
8) Surah Hud (11/52) ayat 15.
9) Surah al Hijr (15/54) ayat 16.
10) Surah al-An’am (6/55) ayat 43, dan 108, dan 122, dan 137.
11) Surah Ash Shaaffat (37/56) ayat 6 (2 tempat dalam 1 ayat).
12) Surah Ghafir / al Mu’min (40/60) ayat 37.
13) Surah Fushilat (41/61) ayat 12, dan 25.
14) Surah al Kahfi (18/69) ayat 7, dan, 28, dan 46.
15) Surah  an Nahl (16/70) ayat 8, dan 63.
16) Surah  al Mulk  (67/77) ayat 5.
17) Surah  al Ankabut (29/85) ayat 38.
18) Surah al Baqarah (2/87) ayat 212.
19) Surah  al Anfal (8/88) ayat 48.
20) Surah  Ali Imran (3/89) ayat 14.
21) Surah al Ahzab (33/90) ayat 28.
22) Surah al Hadid (57/94) ayat 20.
23) Surah Muhammad (47/ 95) ayat 14.
24) Surah ar Ra’ad (13/96) ayat 33.
25) Surah  an Nur (24/102) ayat 31 (3 tempat dalam 1 ayat), dan 60.
26) Surah al Huzurat (49/106) ayat 7.
27) Surah  al Fath (48/111) ayat 12.
28) Surah  at Taubah (9/113) ayat 37.

3. Ungkapan yang menggunakan kata hasana (َحَسنَ ) dan derivasinya 84
ayat:
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1) Surah  al Muzammil (73/03) ayat 20.
2) Surah  al Lail (92/09) ayat 6, dan 9.
3) Surah  an Najm (53/23) ayat 31.
4) Surah  as Shaad (38/38) ayat 25, dan 40, dan 49.
5) Surah al A’raf (7/39) ayat 95, 131, 137, 156, 168, dan 180.
6) Surah al Furqan (25/42) ayat 70, dan 76.
7) Surah Fathir (35/43) ayat 8.
8) Surah Thaha (20/45) ayat 8, dan 86.
9) Surah  an Naml (27/48) ayat 11. ayat 46, dan 89.
10) Surah al Qasas (28/49) ayat 54, dan  61, dan 84.
11) Surah Yunus (10/51) ayat 26.
12) Surah Hud (11/52) ayat 3, dan 88, dan 114.
13) Surah  al Isra (17/54) ayat 110.
14) Surah al An’am (6/55) ayat 160.
15) Surah  az Zumar (39/59) ayat 10.
16) Surah Fushilat (41/61) ayat 34, dan 50.
17) Surah  as Asyura (42/62) ayat 23 (2 tempat dalam 1 ayat).
18) Surah al Kahfi (18/69) ayat 2, dan 31,  dan 86, dan 88.
19) Surah  an Nahl (16/70) ayat 67, 30, 62, 75, 41, 122, dan 125.
20) Surah al Anbiya (21/73) ayat 101.
21) Surah  al Ankabut (29/85) ayat 8.
22) Surah al Baqarah (2/87) ayat 83, 201 (2 tempat dalam 1 ayat), 245.
23) Surah  al Anfal  (8/88) ayat 17.
24) Surah Ali Imran (3/89) ayat 37 (2 tempat dalam 1 ayat), 14, 120,

138, dan 195.
25) Surah  al Ahzab (33/90) ayat 21, dan 52.
26) Surah  al Mumtahanah (60/91) ayat 4, dan 6.
27) Surah An Nisaa’ (4/92) ayat, 4, 40, 69, 79, 85, dan 95.
28) Surah  al Hadid (57/94) ayat 10, 11, 18.
29) Surah  ar Ra’ad (13/96) ayat 6, 18, 22, dan 29.
30) Surah  al Hasyr (59/101) ayat 24.
31) Surah  al Hajj (22/103) ayat 58.
32) Surah  at Tagabun (64/108) ayat 17.
33) Surah al Fath (48/111) ayat 16.
34) Surah al Maidah (5/112) ayat 12.
35) Surah at Taubah (9/ 113) ayat 50, 52, dan 107.

4. Ungkapan yang menggunakan kata bahaja ( جَ ھَ بَ  ) dan derivasinya 3
ayat:

1) Surah Qaaf (50/34) ayat 7
2) Surah An Naml (27/48) ayat 60
3) Surah Al Hajj (22/103) ayat 5



437

5. Ungkapan yang menggunakan kata zukhruf ( فَ رُ خْ زُ  ) dan derivasinya
4 ayat:

1) Surah Yunus (10/51) ayat 24
2) Surah Al Isra’ (17/54) ayat 93
3) Surah Al An’am (6/55) ayat 112
4) Surah Az Zukhruf (43/63) ayat 35
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DAFTAR KONVERSI KRONOLOGIS SURAH AL QUR’AN
Susunan Asbabun Nuzul dari 001 – Akhir

NO. Surah dan Nomor Konversi NO. Surah dan Nomor Konversi

1 Al-Fātiћah (005) 18 Al-Kahfi (069)

2 Al-Baqarah (087) 19 Maryam (044)

3 Ᾱli 'Imrān (089) 20 Thāhā (045)

4 An-Nisā (092) 21 Al-Anbiyā (073)

5 Al-Mā'idah (112) 22 Al-Ħajj (103)

6 Al-An'ām (055) 23 Al-Mu'minῡn (074)

7 Al-A'rāf (039) 24 An-Nῡr (102)

8 Al-Anfāl (088) 25 Al-Furqān (042)

9 At-Tawbah (113) 26 Asy-Syu'arā (047)

10 Yῡnus (051)
27

An-Naml (048)

11 Hῡd (052) 28 Al-Qasas (049)

12 Yῡsuf (053) 29 Al-'Ankabῡt (085)

13 Ar-Ra'd (096) 30 Ar-Rῡm (084)

14 Ibrāhīm (072) 31 Luqmān (057)

15 Al-Ħijr (054) 32 As-Sajdah (075)

16 An-Nahl (070) 33 Al-Aћzāb (090)

17 Al-Isrā (054) 34 Saba' (58)
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35 Fāthir (043) 58 Al-Mujādalah (105)

36 Yāsīn (041) 59 Al-Ħasyr (101)

37 Al-Shāffāt (056) 60 Al-Mumtaћanah (091)

38 Shād (038) 61 Ash Shaff (109)

39 Az-Zumar (059) 62 Al-Jumu'ah (110)

40 Al-Mu'min (060) 63 Al-Munāfiqῡn (104)

41 Fushshilat (061) 64 At-Tagābun (108)

42 Asy-Syῡrā (062) 65 Al-Thalāq (099)

43 Az-Zukhruf (063) 66 At-Taћrīm (107)

44 Ad-Dukhān (064) 67 Al-Mulk (077)

45 Al-Jā£iyah (065) 68 Al-Qalam (002)

46 Al-Aћqāf (066) 69 Al-Ħāqqah (078)

47 Muћammad (095) 70 Al-Ma'ārij (079)

48 Al-Fatћ (111) 71 Nῡћ (071)

49 Al-Ħujurāt (106) 72 Al-Jinn (040)

50 Qāf (034) 73 Al-Muzammil (003)

51 Al-Dzāriyāt (067) 74 Al-Muddatstsir (004)

52 Al-Thῡr (076) 75 Al-Qiyāmah (031)

53 An-Najm (023) 76 Al-Insān (098)

54 Al-Qamar (032) 77 Al-Mursalāt (033)

55 Ar-Raћmān (097) 78 An-Naba' (080)

56 Al-Wāqi’ah (046) 79 An-Nāzi'āt (081)

57 Al-Ħadid (094) 80 ‘Abasa (024)
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81 At-Takwīr (007) 98 Al-Bayyinah (100)

82 Al-Infithār (082) 99 Al-Zalzalah (093)

83 Al-Muthaffifīn (086) 100 Al-'Ᾱdiyāt (014)

84 Al-Insyiqāq (083) 101 Al-Qāri'ah (030)

85 Al-Burῡj (027) 102 At-Takā£ur (016)

86 Al-Thāriq (036) 103 Al-'A¡r (013)

87 Al-A'lā (008) 104 Al-Humazah (032)

88 Al-Gāsyiyah (068) 105 Al-Fīl (019)

89 Al-Fajr (010) 106 Quraysy (029)

90 Al-Balad (035) 107 Al-Mā'ῡn (017)

91 Asy-Syams (026) 108 Al-Kawtsar (015)

92 Al-Layl (009) 109 Al-Kāfirῡn (018)

93 Al-Dhuћā (011) 110 An-Na¡r (014)

94 Al-Insyirāћ (012) 111 Al-Lahb (006)

95 At-Tīn (028) 112 Al-Ikhlāsh(022)

96 Al-'Alaq (001) 113 Al-Falaq (020)

97 Al-Qadr (025) 114 An-Nās (021)

Keterangan:

Daftar konversi disusun berdasar data Musћaf yang diedarkan oleh Rābithah
al-'Ᾱlam al-Islāmiy, Al-Qur'ān Al-Karīm, Al-Qāhirah, 1398 H. Telah di-konfirm
dengan Abu 'Abdillāh al-Zanjāniy, Tārīkh Al-Qur'ān, Beirut: Mu'assasah Al-
A'lamiy, 1388 H).
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AYAT-AYAT AL QUR’AN YANG MENGANDUNG
UNGKAPAN ESTETIKA DAN DERIVASINYA BERDASAR

URUTAN ASBABUN NUZUL

1. Ungkapan Estetika Menggunakan Kata Jamala (َجَملَ ) dan Derivasinya

1. Surah Al Muzammil (73/03), ayat 10:

        
Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara
yang baik.

2. Surah Yusuf (12/51), ayat 18:

              
        

Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub
berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk)
itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku298dan Allah sajalah yang dimohon
pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."

3. Surah Yusuf (12/51) ayat: 83.

              
       

Ya'qub berkata: "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk)
itu. Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah
mendatangkan mereka semuanya kepadaku; Sesungguhnya Dia-lah yang Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana".

4. Surah Al Hijir (15/54) ayat: 85.

298Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik, setelah mendengar
cerita yang menyedihkan itu.
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Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya,
melainkan dengan benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka
maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.

5. Surah An Nahl (16/70), ayat  6:

         
Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya
kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

6. Surah Al  Ma’arij (70/79), ayat 5:

   
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

7. Surah Al Ahzab (33/90), ayat 28:

                    
        

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan
dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah299 dan aku
ceraikan kamu dengan cara yang baik.

8. Surah Al Ahzab (33/90), ayat 49:

             
           

 

299Mut'ah yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan
menurut kesanggupan suami.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang
beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
Maka berilah mereka mut'ah300dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-
baiknya.

B. Ungkapan Estetika Menggunakan Kata Zayyana dan Derivasinya (زیّن)
1. Surah Qaf  (50/34) ayat 6.

                    
Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana
Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak
sedikitpun ?

2. Surah  al A’raf  (07/39) ayat 31, dan 32

          
              

                 
          

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534],
Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan301. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)
rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang
beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat302."
Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

3. Surah Fathir (35/43) ayat 8.

300Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang
diceraikan sebelum dicampuri.

301Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula
melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

302Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati
di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat
nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.
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Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang
buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh
syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa karena
Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka
perbuat.

4. Surah  Thaha (20/45) ayat 59, dan 87.

         
berkata Musa: "Waktu untuk Pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan
hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik".

              
        

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan Kami
sendiri, tetapi Kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Maka
Kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya303",

5. Surah  an Naml (27/48) ayat 4, dan 24.

              
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan
mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka mereka bergelimang
(dalam kesesatan).

               
       

303Maksudnya: mereka disuruh membawa perhiasan dari emas kepunyaan orang-orang
Mesir. lalu oleh Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah
dinyalakannya dalam suatu lobang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. kemudian
mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri.
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Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah
menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi
mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,

6. Surah al Qashas (28/49) ayat 60, dan 79.

                  
  

Dan apa saja304yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah ke-nikmatan hidup
duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih
kekal. Maka Apakah kamu tidak memahaminya?

                
        

Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya305. berkatalah orang-
orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti
apa yang telah diberikan kepada Karun; Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai
keberuntungan yang besar".

7. Surah Yunus (10/51) ayat 12, dan 24,  dan 88.

             
                 

 
Dan apabila manusia ditimpa bahaya Dia berdoa kepada Kami dalam Keadaan
berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya,
Dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah Dia tidak pernah berdoa
kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-
orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

304Maksudnya: hal-hal yang berhubungan dengan duniawi Seperti, pangkat kekayaan
keturunan dan sebagainya.

305Menurut mufassir: Karun ke luar dalam satu iring-iringan yang lengkap dengan
pengawal, hamba sahaya dan inang pengasuh untuk memperlihatkan kemegahannya kepada
kaumnya
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Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang
Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-
tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga
apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya306,
dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya307, tiba-tiba
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-
tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah
tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada
orang-orang berfikir.

              
                 
            

Musa berkata: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun
dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya
Tuhan Kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan
Kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, Maka mereka
tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."

8. Surah Hud (11/52) ayat 15.

306Maksudnya: bumi yang indah dengan gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah
menghijau dengan tanam-tanamannya.

307Maksudnya: dapat memetik hasilnya.
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Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami
berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan
mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

9. Surah al Hijr (15/54) ayat 16.

            
Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan
Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (Nya),

10. Surah al-An’am (6/55) ayat 43, dan 108, dan 122, dan 137.

                  
   

Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri
ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan
syaitanpun Menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.

        
                  

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian
kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan.
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Dan Apakah orang yang sudah mati308 kemudian Dia Kami hidupkan dan Kami berikan
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu Dia dapat berjalan di tengah-
tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap
gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan
orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.

        
                    

  
Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-
orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan
mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya309. dan kalau Allah
menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa
yang mereka ada-adakan.

11. Surah Ash Shaaffat (37/56) ayat 6. (ada 2 tempat dalam 1 ayat).

           
Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, Yaitu bintang-
bintang,

12. Surah Ghafir / al Mu’min (40/60) ayat 37.

             
              
  

(yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan Sesungguhnya aku
memandangnya seorang pendusta". Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik
perbuatan yang buruk itu, dan Dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya
Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

308Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya Yakni orang-orang kafir dan
sebagainya.

309Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Ibrahim a.s. pernah
diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma'il. kemudian pemimpin-pemimpin agama
mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada
pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri
kepada Allah, Padahal alasan yang Sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda.
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13. Surah Fushilat (41/61) ayat 12, dan 25.

             
                  

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap
langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang
cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan
yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

                 
           

Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang
bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka310 dan tetaplah atas mereka
keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jinn dan manusia,
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

14. Surah al Kahfi (18/69) ayat 7, dan, 28, dan 46.

                
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar
Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

              
             
       

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di
pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu
berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu
mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti
hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.

310Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelezatan di dunia yang
sedang dicapai, sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka ialah angan-angan dan cita-cita
yang tidak dapat dicapai.
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Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang
kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan.

15. Surah An Nahl (16/70) ayat 8, dan 63.

               
Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal311 dan keledai, agar kamu menungganginya
dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak
mengetahuinya.

                   
      

Demi Allah, Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami kepada umat-umat
sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan
mereka (yang buruk), Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi
mereka azab yang sangat pedih.

16. Surah  al Mulk  (67/77) ayat 5.

                 
    

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan
Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi
mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

17. Surah  al Ankabut (29/85) ayat 38.

            
          

311Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.
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Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran
mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. dan syaitan menjadikan mereka
memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan
(Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam,

18. Surah al Baqarah (2/87) ayat 212.

                
              

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka
memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu
lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-
orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

19. Surah  al Anfal (8/88) ayat 48.

                 
             
         

Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan
mengatakan: "tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari
ini, dan Sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu
telah dapat saling Lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya
berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, Sesungguhnya saya dapat
melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; Sesungguhnya saya takut kepada
Allah". dan Allah sangat keras siksa-Nya.

20. Surah  Ali Imran (3/89) ayat 14.

                
                  
           

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
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pilihan, binatang-binatang ternak.312 dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

21. Surah al Ahzab (33/90) ayat 28.

                    
        

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan
dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah313 dan aku
ceraikan kamu dengan cara yang baik.

22. Surah al Hadid (57/94) ayat 20.

                 
              
          
              

Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu
yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-
banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain
hanyalah kesenangan yang menipu.

23. Surah Muhammad (47/ 95) ayat 14.

                
Maka Apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama
dengan orang yang (shaitan) menjadikan Dia memandang baik perbuatannya yang buruk
itu dan mengikuti hawa nafsunya?

24. Surah ar Ra’ad (13/96) ayat 33.

312Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk
jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

313Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah
diceraikan menurut kesanggupan suami.
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Maka Apakah Tuhan yang menjaga Setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama
dengan yang tidak demikian sifatnya)? mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah.
Katakanlah: "Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu". atau Apakah kamu hendak
memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu
mengatakan (tentang hal itu) sekadar Perkataan pada lahirnya saja. sebenarnya orang-
orang kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang baik tipu daya mereka dan
dihalanginya dari jalan (yang benar). dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, Maka
baginya tak ada seorangpun yang akan memberi petunjuk.

25. Surah  an Nur (24/102) ayat 31 (3 tempat dalam 1 ayat), dan 60.

             
                
                 
                   

               
                 
               

 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,
dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung
kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-
wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui
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perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

                  
          
 

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang
tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian314 mereka
dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih
baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

26. Surah al Huzurat (49/106) ayat 7.

               
                

        
Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti
kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi
Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di
dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan
kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

27. Surah  al Fath (48/111) ayat 12.

           
            

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan
kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu
memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan
sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa.

28. Surah at Taubah (9/113) ayat 37.

314Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka tidak Menampakkan aurat.
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Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu315 adalah menambah kekafiran.
disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka
menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar
mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka
mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka
memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang kafir.

C. Ungkapan Estetika Menggunakan Kata Hasana (َحَسن) dan Derivasinya

1. Surah  al Muzammil (73/03) ayat 20.

                  
             
           
             
               
          
      

315Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan
dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. tetapi peraturan ini dilanggar oleh
mereka dengan Mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai
bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bulangan bulan-bulan yang
disucikan yaitu, empat bulan juga. tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab menjadi
kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu.
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Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang
dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula)
segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam
dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang
kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai
Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan
kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Surah  al Lail (92/09) ayat 6, dan 9.

     
Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),

   
Serta mendustakan pahala terbaik,

3. Surah An Najm (53/23) ayat 31.

                 
      

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang
telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik
dengan pahala yang lebih baik (syurga).

4. Surah As Shaad (38/38) ayat 25, dan 40, dan 49.

             
Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan Sesungguhnya Dia mempunyai
kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.

         
Dan Sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat
kembali yang baik.

       
Ini adalah kehormatan (bagi mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang
bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik,

5. Surah al A’raf (7/39) ayat 95, 131, dan 137, dan 156, dan 168, dan 180
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Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta
mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: "Sesungguhnya nenek moyang Kamipun
telah merasai penderitaan dan kesenangan", Maka Kami timpakan siksaan atas mereka
dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya.

                    
              

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah
karena (usaha) kami". dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab
kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. ketahuilah, Sesungguhnya
kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.

                    
                
                

Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur
bumi dan bahagian baratnya316 yang telah Kami beri berkah padanya. dan telah
sempurnalah Perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan
kesabaran mereka. dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan
apa yang telah dibangun mereka317

.

316Maksudnya: negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah
dikuasai Fir'aun dahulu. sesudah kerjaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri ini diwarisi oleh Bani Israil.

317Yang dimaksud dengan Bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah ialah
Bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses;
menara yang diperintahkan Hamaan mendirikannya dan sebagainya.
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Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami
kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan
kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan
aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".

              
               

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada
orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. dan Kami coba
mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka
kembali (kepada kebenaran).

                
       

Hanya milik Allah asmaa-ul husna318, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut
asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran
dalam (menyebut) nama-nama-Nya319. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap
apa yang telah mereka kerjakan.

6. Surah al Furqan (25/42) ayat 70, dan 76.

318Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.
319Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-

nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul
husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk
Nama-nama selain Allah.
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Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu
kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

          
Mereka kekal di dalamnya. syurga itu Sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

7. Surah Fathir (35/43) ayat 8.

               
                

Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang
buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh
syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa karena
Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka
perbuat.

8. Surah Thaha (20/45) ayat 8, dan 86.

        
Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai
Al asmaaul husna (nama-nama yang baik),

             
              
    

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. berkata
Musa: "Hai kaumku, Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang
baik? Maka Apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki
agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan
aku?".

9. Surah  an Naml (27/48) ayat 11, ayat 46, dan ayat 89.

           



460

Tetapi orang yang Berlaku zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan
(Allah akan mengampuninya); Maka seaungguhnya aku Maha Pangampun lagi Maha
Penyayang.

                     
    

Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu
minta) kebaikan? hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat
rahmat".

               
Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik
dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada
kejutan yang dahsyat pada hari itu.

10. Surah al Qashash (28/49) ayat 54, dan  61, dan 84.

                      
   

Mereka itu diberi pahala dua kali320disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak
kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada
mereka, mereka nafkahkan.

                 
       

Maka Apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia
memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup
duniawi321; kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang diseret (ke
dalam neraka)?

320Mereka diberi pahala dua kali Ialah: kali pertama karena mereka beriman kepada
Taurat dan kali yang kedua ialah karena mereka beriman kepada Al Quran.

321Maksudnya: orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi, tetapi tidak
dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu Dia di akhirat diseret ke
dalam neraka.
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Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, Maka baginya (pahala) yang
lebih baik daripada kebaikannya itu; dan Barangsiapa yang datang dengan (membawa)
kejahatan, Maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah
mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka
kerjakan.

11. Surah Yunus (10/51) ayat 26.

                  
      

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya322. dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula)
kehinaan323. mereka Itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya.

12. Surah Hud (11/52) ayat 3, dan 88, dan 114.

               
                 

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika
kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik
(terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan
memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan)
keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa
siksa hari kiamat.

                       
             
         

322Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah.
323Maksudnya: muka mereka berseri-seri dan tidak ada sedikitpun tanda kesusahan.
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Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang
nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah
aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan
mengerjakan) apa yang aku larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan)
perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan
dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-
Nya-lah aku kembali.

                     
     

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada
bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-
orang yang ingat.

13. Surah  al Isra (17/54) ayat 53, dan 110.

            
     

Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan
di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

              
            

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja
kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah
kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya324

dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

14. Surah al An’am (6/55) ayat 160.

                   
  

324Maksudnya janganlah membaca ayat Al Quran dalam shalat terlalu keras atau terlalu
perlahan tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum.
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Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat
amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi
pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak
dianiaya (dirugikan).

15. Surah  az Zumar (39/59) ayat 10.

           
             

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu".
orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu
adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan
pahala mereka tanpa batas.

16. Surah Fushilat (41/61) ayat 34, dan 50.

                 
    

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang
lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-
olah telah menjadi teman yang sangat setia.

                  
                   
       

Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah Dia ditimpa
kesusahan, pastilah Dia berkata: "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari
kiamat itu akan datang. dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku Maka Sesungguhnya
aku akan memperoleh kebaikan pada sisiNya." Maka Kami benar-benar akan
memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan Kami
rasakan kepada mereka azab yang keras.

17. Surah  Asy Syuura (42/62) ayat 23 (2 tempat dalam 1 ayat).
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Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu
sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa
yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya
itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri325.

18. Surah al Kahfi (18/69) ayat 2, dan 31,  dan 86, dan 88.

             
        

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari
sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang
mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,

                
            
         

Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di
bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai
pakaian hijau dari sutera Halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar
di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat
yang indah;

            
                   

325Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al
Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara Ahli-
ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-
ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang
memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu
gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk
mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari
huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya
buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
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Hingga apabila Dia telah sampai ketempat terbenam matahari, Dia melihat matahari
terbenam326 di dalam laut yang berlumpur hitam, dan Dia mendapati di situ segolongan
umat327. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat
kebaikan328terhadap mereka.

                   
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Maka baginya pahala yang
terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari
perintah-perintah kami".

19. Surah  an Nahl (16/70) ayat 30, dan  41, dan 62, dan 67, dan 75, dan 122, dan
125.

       
         

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh
Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang
berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung
akhirat adalah lebih baik dan Itulah Sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa,

                
      

Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami
akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. dan Sesungguhnya pahala
di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui,

              
        

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah
mereka mengucapkan kedustaan, Yaitu bahwa Sesungguhnya merekalah yang akan
mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan
Sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya).

326Maksudnya: sampai ke pantai sebelah barat di mana Dzulqarnain melihat matahari
sedang terbenam.

327Ialah umat yang tidak beragama.
328Yaitu dengan menyeru mereka kepada beriman.
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Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki
yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

              
              
 

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak
dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari
Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-
terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui329.

              
Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. dan Sesungguhnya Dia di akhirat
benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh.

                 
              

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah330dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

20. Surah al Anbiya (21/73) ayat 101.

                  

329Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang
menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

330Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang
hak dengan yang bathil.
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Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami,
mereka itu dijauhkan dari neraka,

21. Surah  al Ankabut (29/85) ayat 8.

            
           

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan
jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada
pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-
Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

22. Surah al Baqarah (2/87) ayat 83, dan  201 (2 tempat dalam 1 ayat), dan 245.

                  
                
        

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu
menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-
anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada
manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji
itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

                 
   

Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan
di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"331.

              
        

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan
hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya

331Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang
hak dengan yang bathil.
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dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

23. Surah  al Anfaal  (8/88) ayat 17.

              
          

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-
lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk
memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

24. Surah Ali Imran (3/89) ayat dan 14, dan 37 (2 tempat dalam 1 ayat), dan 120, dan
195.

                
                  
           

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
pilihan, binatang-binatang ternak332dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

                         
                 
          

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan
mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya
pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati
makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh
(makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah
memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

332Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk
jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.
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Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu
mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa,
niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu.
Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

          
              
             
         

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara
kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari
sebagian yang lain333. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung
halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah
akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke
dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan
Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

25. Surah  al Ahzab (33/90) ayat 21, dan 52.

             
   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu)
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia
banyak menyebut Allah.

333Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka
demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama
manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.
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Ttidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh
(pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya
menarik hatimu kecuali perempuan- perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan
adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu334.

26. Surah  al Mumtahanah (60/91) ayat 4, dan 6

             
          
                 

                 
       

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang
yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya
Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah,
Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan
kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali
Perkataan Ibrahim kepada bapaknya335[1470]: "Sesungguhnya aku akan memohonkan
ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan)
Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal
dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami
kembali."

334Nabi tidak dibolehkan kawin sesudah mempunyai isteri-isteri sebanyak yang telah ada
itu dan tidak pula dibolehkan mengganti isteri-isterinya yang telah ada itu dengan menikahi
perempuan lain.

335Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah
: ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan
untuk orang-orang kafir (Lihat surat An Nisaa’ ayat 48).
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Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu;
(yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari
kemudian. dan Barangsiapa yang berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

27. Surah An Nisaa’ (4/92) ayat 40, dan 69, dan 79, dan 85, dan 95.

             
  

Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada
kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari
sisi-Nya pahala yang besar336.

            
            

Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama
dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para
shiddiiqiin337, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah
teman yang sebaik-baiknya.

             
      

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang
menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul
kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.

336Maksudnya: Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan
kebajikan walaupun sebesar zarrah, bahkan kalau Dia berbuat baik pahalanya akan dilipat
gandakan oleh Allah.

337Ialah: orang-orang yang Amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan
Inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah
ayat 7.
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Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik338, niscaya ia akan memperoleh
bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk339,
niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

                   
                  

              
    

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak
mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka
dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya
atas orang-orang yang duduk340[340] satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah
menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
atas orang yang duduk341[341] dengan pahala yang besar,

28. Surah  al Hadiid (57/94) ayat 10, dan 11, dan 18.

            
               
               

338Syafa'at yang baik Ialah: Setiap sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang
Muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

339Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik.
340Maksudnya: yang tidak berperang karena uzur.
341Maksudnya: yang tidak berperang tanpa alasan. sebagian ahli tafsir mengartikan

qaa'idiin di sini sama dengan arti qaa'idiin Maksudnya: yang tidak berperang karena uzur..
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Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal
Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu
orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah).
mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan
berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang
lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapakah yang mau
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

                 
   

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki
maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan
dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang
banyak.

29. Surah ar Ra’d (13/96) ayat 6, dan 18, dan 22, dan 29.

                    
            

Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (datangnya) siksa, sebelum (mereka
meminta) kebaikan342, Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum
mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi
manusia Sekalipun mereka zalim, dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras
siksanya.

                 
                  

        

342Orang-orang musyrik dengan cara mengejek meminta kepada Nabi Muhammad SAW.,
supaya disegerakan turunnya siksa, Padahal semestinya mereka lebih dahulu meminta rahmat dan
keselamatan.
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Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik.
dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, Sekiranya mereka mempunyai
semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi
besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. orang-orang itu
disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan
Itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

             
                

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat,
dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi
atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah
yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),

           
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat
kembali yang baik.

30. Surah  al Hasyr (59/101) ayat 24.

                      
          

Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang
mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan
Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

31. Surah al Hajj (22/103) ayat 58.

                
    

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati,
benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezki yang baik (surga). dan
Sesungguhnya Allah adalah Sebaik-baik pemberi rezki.

32. Surah at Taghaabun (64/108) ayat 17.

          
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat
gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa
lagi Maha Penyantun.

33. Surah al Fath (48/111) ayat 16.
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Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk
(memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka
atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah
akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana
kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang
pedih".

34. Surah al Maa-idah (5/112) ayat 12.

               
              

             
                 

   
Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami
angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku
beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta
beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada
Allah pinjaman yang baik343, Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan
Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya
sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia
telah tersesat dari jalan yang lurus.

35. Surah at Taubah (9/113) ayat 50, dan 52, dan 107.

343Maksudnya Ialah: menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang
ikhlas.
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Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika
kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya Kami sebelumnya
telah memperhatikan urusan Kami (tidak pergi perang)" dan mereka berpaling dengan
rasa gembira.

            
          

 
Katakanlah: "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi Kami, kecuali salah satu dari dua
kebaikan344. dan Kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan
kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. sebab itu tunggulah, Sesungguhnya Kami
menunggu-nunggu bersamamu."

        
               
    

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk
menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk
memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang
yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu345. mereka Sesungguhnya
bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa
Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).

344Yaitu mendapat kemenangan atau mati syahid.
345Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak

dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang mereka tunggu-tunggu
kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta
membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu
'Amir ini tidak Jadi karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu
diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah
kembali dari perang Tabuk.
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D. Ungkapan Estetika Menggunakan Kata Bahaja (بھج) dan Derivasinya
1. Surah Qaaf (50/34) ayat 7:

                
dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh
dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,

2. Surah An Naml (27/48) ayat 60:

                 

    

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air
untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang
berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-
pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya)
mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).

3. Surah Al Hajj (22/103) ayat 5:

                  
         

               
               
               
         

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka
(ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan
Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-
angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan
dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia
tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat
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bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu
dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

E. Ungkapan Estetika Menggunakan Kata Zuhkruf (زخرف)  dan Derivasinya

1. Surah Yunus (10/51) ayat 24:

                   
               
                
                
 

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang
Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-
tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga
apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya346,
dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya347, tiba-tiba
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-
tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah
tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada
orang-orang berfikir.

2. Surah Al Isra’ (17/54) ayat 93:

               
         

Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. dan Kami
sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas Kami
sebuah kitab yang Kami baca". Katakanlah: "Maha suci Tuhanku, Bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi rasul?"

3. Surah Al An’am (6/55) ayat 112:

346Maksudnya: bumi yang indah dengan gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah
menghijau dengan tanam-tanamannya.

347Maksudnya: dapat memetik hasilnya.
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Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu syaitan-syaitan
(dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada
sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)348.
Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka
tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

4. Surah Az Zukhruf (43/63) ayat 35:

                
 

Dan (kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). dan semuanya
itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi
Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

348Maksudnya syaitan-syaitan jenis jin dan manusia berupaya menipu manusia agar tidak
beriman kepada Nabi.
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