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BAB III 

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG TIDUR 

 

3.1 Pentafsiran Ayat dalam Bentuk Kata Yuwaffa 

Surat al-An‟am ayat 60 

ۡعَلُم َما َجَرۡحُتم  ٌَ ِل َو ٌۡ ٰىُكم ِبٲلَّ َتَوفَّ ٌَ ِه َوُهَو ٱلَِّذي  ٌۡ ۖى ُثمَّ إِلَ َسّمّٗ ٌُۡقَضٰىٰٓ أََجٞل مُّ ۡبَعُثُكۡم فٌِِه لِ ٌَ َهاِر ُثمَّ  ِبٲلنَّ

ُئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  ٌَُنبِّ  (٠ٓ )َمۡرِجُعُكۡم ُثمَّ 

“Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang 

kamu kerjakan di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari 

untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah 

kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu 

kerjakan”.
1
 

 

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan: Allah SWT berfirman bahwa 

sesungguhnya Dialah yang mewafatkan hamba-hambaNya dalam tidur mereka pada malam 

hari. Tidur merupakan kematian kecil sebagaimana Allah berfirman, “Ingatlah ketika Allah 

berfirman, “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan menaikkanmu 

kepadaKu”. Allah ta‟ala berfirman, “Allah mewafatkan diri-diri ketika dia mati dan diri yang 

tidak mati dalam tidurnya. Lalu, Dia menahan diri yang telah ditetapkan kematiannya dan 

melepaskan diri yang lain hingga ajal yang telah ditentukan”. (az-Zumar: 42) dalam ayat ini 

Allah menuturkan dua kematian: mati Kubra dan mati Shugra. Demikian pula dalam ayat ini, 

dia menyebutkan dua kematian itu pula. Maka Dia berfirman, “Dan Dialah yang mematikan 

kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari”, Dia 

mengetahui aneka perbuatan yang kamu lakukan pada siang hari.
2
 Penggalan ini merupakan 

aposisi yang menunjukkan cakupan ilmu Allah Ta‟ala atas makhlukNya baik siang maupun 

malam hari, baik bergerak maupun diam. Penggalan ini seperti firman Allah Ta‟ala, “Sama 

saja bagi Tuhan, siapa diantara kamu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus 

terang dengan ucapannya itu, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan siapa yang 

berjalan di siang hari”. (qs. Ar-Ra‟d:10) ibnu Mardawih meriwayatkan dengan sanadnya dari 

Adh-Dhahak, dari ibnu Abbas, dari Nabi Saw.(207), 

 معا كل أنسان ملك أذا نام أخذ نفسو ويرد أليو فأن أذن اهلل يف قبض روحو قبضو وأال رد أليو

                                                             
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim (Bandung, Sigma Creative Media, 2007), 135 

 
2
 Muhammad Nasib ar-Rifa‟I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Gema Insani Press,  2000 ), Jilid 2, 222 



47 
 

“Setiap manusia ditemani malaikat. Jika dia tidur maka malaikat itu mengambil 

nyawanya, kemudian mengembalikannya. Jika Allah mengizinkan pencabutan ruhnya 

maka dia mencabutNya. Jika tidak, maka malaikat mengembalikan ruhnya.”.
3
 

 

Itulah maksud firman Allah Swt, “Dan dialah yang mematikan kamu pada malam 

hari”. Firman Allah Swt, “Guna menuntaskan ajal yang telah ditetapkan”, yakni ajal setiap 

manusia, “Kemudian kepada Allahlah kamu kembali” pada hari kiamat, “Lalu Dia 

memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan”, yakni membalasmu dengan 

kebaikan atau keburukan berdasarkan perbuatanmu. Firman Allah Swt, “Dialah yang 

berkuasa atas hamba-hambaNya”. Yakni Allah inilah yang mendominasi segala perkara dan 

menundukkannya kepada keagungan, kebesaran, dan ketinggiannya. “Dan yang mengutus 

kepadamu malaikat-malaikat penjaga” berupa malaikat yang menjaga tubuh manusia. 

Penggalan ini sesuai dengan firman Allah, “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah”. (qs. Ar-Ra‟d:11) dan malikat Hafazhah yang menjaga dan memelihara perbuatan 

manusia, sebagaimana firman Allah Swt, “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-

malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia disisi Allah dan yang mencatat”. (qs. Al-

Infithar: 10-11). 

“Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu” ajalnya 

tiba, “Maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami”, yakni oleh para malaikat yang ditugasi 

untuk itu, karena malaikat maut itu memiliki sejumlah pembantu dari kalangan malaikat yang 

mengeluarkan roh dari jasad, lalu malaikat maut mencabutnya jika roh sudah sampai di 

kerongkongan. Firman Allah swt, “Sedang mereka tidak melalaikan tugasnya” dalam 

memelihara dan melanyapkan roh itu sesuai dengan kehendak Allah. Jika orang yang di cabut 

itu orang yang baik, maka ditempatkan pada surga yang tinggi sedangkan jika dia orang yang 

jahat, maka ditempatkan dalam neraka Sijjin.
4
 

Firman Allah, “Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang 

sebenarnya”, para malaikat itu dikembalikan kepada Allah. Maksud firman Allah,”Kemudian 

mereka dikembalikan” dapat pula berarti seluruh makhluk dikembalikan kepada Allah pada 

hari kiamat, lalu dia memutuskan perkara mereka. 

Tafsiran Sayyid Qutub: “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari” dengan 

demikian ketika seseorang merasa mengantuk dan tidur, berarti ia memasuki suatu fase 

kematian, karena tidur adalah kematian dalam salah satu bentuknya, sesuai dengan hilangnya 
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fungsi indranya, hilangnya daya tangkapnya, diamnya otaknya, dan hilangnya kesadarannya. 

Itu adalah rahasia yang tidak diketahui manusia bagaimana bisa terjadi, meskipun mereka 

mengetahui fenomena-fenomena dan pengaruhnya. Ia adalah kegaiban dalam satu bentuk dari 

bentuk-bentuknya yang banyak yang mengelilingi manusia. 

Mereka yang tidur adalah manusia yang kehilangan kekuatan dan kemampuannya, 

hingga kemampuan untuk sadar sekalipun, mereka berada dalam keterdiaman dan terlepas 

dari kehidupan. Saat itu mereka berada dalam genggaman kekuasaan Allah pada hakikatnya, 

hal itu sebagaimana halnya keadaan mereka selama ini. Mereka tidak dapat balik kepada 

kesadaran dan kehidupan yang lengkap kecuali dengan kehendak Allah, maka alangkah 

lemahnya manusia dalam genggaman Allah itu.
5
 

Tafsiran Hamka: diwaktu malam kita tidur dengan nyenyak tidak ingat akan diri dan 

tidak tahu apa-apa. Sebab pada waktu tidur itu kita adalah separuh mati, akal berhenti 

berjalan, fikiran istirahat dan kita bermimpi yang jauh dari kenyataan, tandanya pada waktu 

itu nyawa sejati kita tidak ada pada kita. Kita hanya tinggal bernafas, nyawa sejati kita dalam 

genggaman Allah, setelah kita tersentak dari tidur, barulah dikembalikan. Oleh sebab itu di 

dalam ayat ini disebut Yatawaffakum yang berarti juga diwafatkan, orang yang tidur itu 

diambil dan dipegang Allah nyawanya, tetapi dikembalikan setelah dia tersentak dari tidur, 

adapun orang yang mati dipegang Allah nyawanya dan tidak dipulangkan lagi.
6
 Oleh sebab 

itu jika telah kita perbandingkan perasaan kita tengah tidur dengan keadaan kita sesudah 

nyawa dicabut, yaitu benar-benar mati, dapatlah kita mengerti bahwa dengan mati itu nyawa 

kita tidaklah hilang, melainkan disimpan Allah, tetapi tidak dikembalikan dan tuhanpun 

mengetahui apa yang kita kerjakan siang hari, kita membanting tulang dan tenaga siang hari 

mengerjakan berbagai pekerjaan, tidaklah lepas dari tilikan Allah.  

“Kemudian itu akan dibangkitkannya kamu kepada-Nya, supaya disempurnakan 

waktu yang telah ditetapkan”. Artinya, setelah hidup di dunia dalam peredaran siang dan 

malam, siang bekerja keras di bawah penilikan dan pengetahuan Allah, dan malam tidur enak 

dan nyawa sejati di pegang Allah sementara, maka kitapun bangun dari tidur, buat 

melanjutkan hidup lagi, sampai datang mati yang sebenarnya, itulah ajal yang telah 

ditetapkan. Yaitu bahwa akhir hidup pastilah mati, kalau sudah menempuh hidup, wajiblah 

diakhiri dengan mati. “Kemudian kepadaNyalah  kamu akan kembali”. Baliklah kembali diri 

kita kepada Allah. Kita kembali kepadaNya, karena dahulunya kita datang dari Dia. 
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3.2 Pentafsiran Ayat dalam Bentuk Kata an-Naum      

1. Surat al-Anfal ayat 43 

َزۡعُتۡم فًِ ٱۡۡلَۡمِر وَ  ا لََّفِشۡلُتۡم َوَلَتَنٰ ۖ َوَلۡو أََرٰىَكهُۡم َكِثٌرّٗ ُ فًِ َمَناِمَك َقلٌِٗلّٗ ٌُِرٌَكُهُم ٱَّللَّ َ َسلََّم  إِۡذ  ِكنَّ ٱَّللَّ
َلٰ

ُدوِر  ُهۥ َعلٌُِمُۢ ِبَذاِت ٱلصُّ  )ٖٗ(إِنَّ

“(Yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu 

(berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu 

(berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan 

berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati”.
7
 

 

 Tafsiran Sayyid Quthb: diantara pengaturan Allah dalam peperangan itu adalah 

menampakkan kepada Rasulullah di dalam mimpi bahwa orang-orang kafir itu kelihatan 

sedikit dan tidak punya kekuatan, serta tidak berbobot, lalu beliau menginformasikan hal itu 

kepada para sahabat. Maka mereka pun bergembira dan timbullah keberanian mereka untuk 

terjun kedalam peperangan. 

Kemudian Allah memberitahukan di sini mengapa dia menampakkan kepada Nabi-Nya 

bahwa jumlah kaum kafir itu sedikit, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa seandainya dia 

memperlihatkan kepada Nabi Saw, bahwa kaum kafir berjumlah banyak, niscaya hal itu akan 

menggentarkan hati golongan muslim yang minoritas itu, padahal mereka keluar tidak dengan 

persiapan untuk perang. Bahkan sudah tentu mereka akan lemah dan berbantah-bantahan 

untuk menghadapi musuh. Yaitu, sebagian berpendapat untuk terus berperang, dan sebagian 

lagi berpendapat untuk menghindari kontak senjata. Perselisihan dalam kondisi seperti ini 

merupakan suatu bencana, padahal mereka sedang berhadapan dengan musuh. 

Mimpi Nabi Saw itu adalah benar dan menunjukkan hakikat yang sebenarnya, nabi saw 

melihat mereka dalam jumlah sedikit, padahal jumlah mereka banyak. Akan tetapi, sedikit 

kemampuan mereka, sedikit atau enteng bobot mereka dalam peperangan, karena hati mereka 

kosong dari pengetahuan yang luas, kosong dari iman yang selalu memberi dorongan, kosong 

dari bekal yang bermanfaat. Ketika kedua pasukan ini berhadap-hadapan, maka terulanglah 

mimpi Nabi Saw. Yang benar itu, dalam bentuk kenyataan dan terlihat oleh mata pada kedua 

belah pihak, ini juga termasuk pengaturan Allah yang diingatkannya kepada mereka, ketika 

memaparkan peperangan dan segala peristiwanya serta apa yang ada di baliknya.
8
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 Tafsiran Ibnu Katsir: Mujahid berkata, Allah memperlihatkan kaum quraisy itu 

berjumlah sedikit dalam mimpi Nabi saw, beliau memberitahukan hal itu kepada para 

sahabatnya berita itu mengokohkan mereka. Firman Allah Ta‟ala, “Dan sekiranya Allah 

memperlihatkan mereka kepadamu itu banyak, niscaya kamu menjadi gentar” yakni takut 

terhadap mereka dan kamu menjadi berselisih. “Namun Allah telah menyelamatkanmu” dari 

persoalan itu dengan cara memperlihatkan jumlah mereka sedikit kepadamu. 

Firman Allah ta‟ala, “Dan ketika Allah menampakkan mereka kepadamu ketika kamu 

berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit, menurut penglihatanmu sedikit”.Ini pun 

merupakan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin tatkala dia memperlihatkan kaum 

kafir berjumlah sedikit menurut pandangan mata. Pandangan ini membuat mereka berani dan 

optimis. Abu Ishak as-Sabi‟I meriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a., dia berkata, 

“Sesunguhnya kaum kafir dibuat menurut pandangan kami dalam perang badar hingga aku 

berkata kepada orang yang di sampingku, „bukankah jumlah mereka itu tujuh puluh orang?‟ 

dia menjawab, „bukan, tetapi jumlah mereka seratus orang.‟ Kami beranggapan demikian 

hingga kami menangkap seorang kafir kemudian menanyakan jumlah mereka. Orang itu 

menjawab, „jumlah kami seribu orang‟”. Riwayat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim 

dan Ibnu Jarir.
9
 

Tafsiran Hamka: “Ingatlah tatkala Allah memperlihatkan mereka kepada engkau, di 

dalam mimpi engkau, (bahwa mereka) sedikit”. Rupanya bermimpilah Rasulullah seketika 

dekat akan berhadapan dengan musuh itu bahwa bilangan mereka hanya sedikit, dan isi 

mimpi itu beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa musuh itu tidak banyak, 

sebab itu tidak usah takut. “Sedang kalau dia memperlihatkan kepada engkau dalam keadaan 

banyak, niscaya patah semangatlah kamu dan tentu kamu akan berselisihan dalam perkara 

itu”. 

Tentang hal mimpi Rasulullah Saw ini ada pula perbincangan ahli tafsir, kalau timbul 

pertanyaan orang, bukankah mimpi rasul-rasul dan nabi-nabi itu selalu mimpi yang benar? 

Mengapa dalam hal ini nabi Muhammad Saw telah di beri mimpi yang tidak benar oleh 

Allah, sehingga musuh yang banyak kelihatan dalam mimpi hanya sedikit? Apakah tidak 

akan menimbulkan salah paham bagi orang bahwa nabi saw telah diperdayakan oleh tuhan? 

Maka ahli-ahli tafsir itu telah menghilangkan keragu-raguan ini, yakni bahwa mimpi itu pun 

adalah mimpi yang benar, karena roh rasul adalah roh yang besar berapapun banyak musuh 

yang akan dihadapi namun mereka itu tetap hanya sedikit. Itulah sebabnya maka setelah 
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benar-benar berhadapan, beliau berdo‟a ke hadrat Allah agar umatnya dimenangkan dalam 

peperangan itu, sehingga sesuai dengan keyakinannya dalam mimpi, bahwa musuh itu hanya 

sedikit. Maka kalau sekiranya nabi menampak dalam mimpi bahwa musuh itu sangat banyak, 

tidak seimbang dengan sedikitnya umatnya dan sedikit pula persediaan senjataannya, lalu 

hasil mimpi itu yang beliau terangkan kepada umatnya, mungkin mereka patah semangat 

timbul takut, dan akan timbul selisih sama sendiri, ada yang berani meneruskan pulang dan 

ada yang ingin pulang. “Tetapi Allah telah menyelamatkan”. Artinya, sebab nabi 

menerangkan isi mimpinya bahwa dia melihat musuh itu hanya sedikit, tidaklah ada 

semangat yang patah dan tidaklah ada yang takut dan tidaklah timbul perselisihan di antara 

yang berani meneruskan perang dengan yang ingin pulang saja, bahkan semangat menjadi 

bersatu padu.
10

 

2. Surah al-Furqan ayat 47 

َهاَر ُنشُ  ا َوَجَعَل ٱلنَّ ۡوَم ُسَباتّٗ ا َوٱلنَّ َل لَِباسّٗ ٌۡ ا َوُهَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱلَّ  ورّٗ

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 

istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”.
11

 

 

Tafsiran Ibnu Katsir: Firman Allah Swt, “Dialah yang menjadikan untukmu malam 

sebagai pakaian” yang membungkus wujud dan melingkupinya” dan tidur untuk istirahat”, 

yakni menghentikan aktivitas untuk mengistirahatkan tubuh. Dengan berhentinya malam, 

berhenti pula segala aktivitas sehingga tercapailah tidur yang nyaman bagi rohani dan 

jasmani. “serta Dia menjadikan siang untuk berusaha”. yakni menyebar di muka bumi untuk 

melakukan usaha dan mencari penghidupan, hal ini sebagaimana firman Allah Swt”, dan 

diantara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu malam dan siang agar kamu beristirahat 

pada malam hari dan mencari sebagian karunia-Nya pada malam hari”. (al-Qashash: 73).
12

 

Tafsiran Sayyid Qutub: malam hari menutup benda-benda dan makhluk hidup 

sehingga dunia ini tampak seakan-akan berpakaian malam dan menutupi dirinya dengan 

kegelapan malam yang menjadi pakaiannya. Di malam hari terhentilah gerakan lalu lalang, 

sunyi senyaplah segala hiruk-pikuk, dan tidurlah manusia serta pelbagai hewan, burung, dan 

serangga. Tidur merupakan keterputusan dari indra, kesadaran dan perasaan, ia adalah waktu 

istirahat. 
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Kemudian bernapaslah subuh, di mulailah gerak, dan mengalirlah kehidupan di siang 

hari. Sehingga siang adalah kebangkitan dari kematian yang kecil itu, yang mempergilirkan 

kehidupan di muka bumi ini bersama bangun dan bangkit setiap hari pada setiap perputaran 

bumi yang terus menerus berlangsung dan tak pernah lelah, ia melewati manusia ketika 

mereka sedang lalai dari petunjuk yang ada padanya tentang pengaturan Allah yang tak 

pernah lalai atau tertidur sekejap pun.
13

 

Tafsiran Hamka: “Dan Dia telah menjadikan malam itu untuk kamu menjadi pakaian, 

dan tidur untuk istirahat dan siang untuk bangkit bangun kembali”.
14

 Alangkah halus ibarat 

yang dinyatakan Allah pada ayat ini, apabila seluruh tenaga dan energy kita telah kita 

tumpahkan bagi kepentingan hidup kita di siang hari, bertani, berniaga, berusaha berkantor, 

berpejabat dan belajar. Berjuang kemedan hidup dipelopori oleh cita dan cinta beransur 

sebagai beransur turunnya matahari, tenaga pun mulai habis dan hari pun mulai senja, kita 

kembali ke rumah kita. Kita tinggalkan segala haru-hari yang membisingkan kepala, dan hari 

pun mulai malam, cahaya matahari berganti dengan cahaya lampu-lampu. Dengan tidak 

disadari maka keteduhan malam menenteramkan kembali jiwa raga kita. Kita bercengkerama 

dengan anak dan isteri kita bertawajjuh dan bermunajat kepada tuhan mensyukuri nikmat-

Nya, dan semuanya itulah pakaian (libaas) yang sejati. 

Pakaian-pakaian yang kita pakai siang hari telah kotor kena keringat dan telah kita 

tanggalkan, dan bila hari telah malam kita mulai melekatkan pakaian yang bersih, bersih lahir 

dan batin. Kita hidup bersenyum simpul dengan isteri teman hidup kita, kita adalah 

pakaiannya dan dia adalah pakaian kita. Setelah itu kita pun tidur, urat-urat saraf kita telah 

istirahat, hati kita senang sebab merasa bahwa hutang kepada tuhan telah terbayar, tanggung 

jawab telah di laksanakan dan tugas telah dipikul sekedar tenaga yang ada. Mata pun 

terpicing, tidur pun nyenyak….sampai kedengaran suara azan subuh dan kita di panggil 

menghadap tuhan, karena akan bekerja lagi, sebab siang sudah mendatang, kita pun bangkit 

dengan tenaga yang baru. 

3. Surah az-Zumar ayat 42 

َها ٱۡلمَ  ٌۡ ٌُۡمِسُك ٱلَِّتً َقَضٰى َعَل َتَوفَّى ٱۡۡلَنفَُس ِحٌَن َمۡوتَِها َوٱلَِّتً َلۡم َتُمۡت فًِ َمَناِمَهۖا َف ٌَ  ُ ۡوَت ٱَّللَّ

ُروَن  َتَفكَّ ٌَ ٖت لَِّقۡوٖم  ٌَٰ لَِك َۡلٰٓ
ى  إِنَّ فًِ َذٰ َسّمًّ ٌُۡرِسُل ٱۡۡلُۡخَرٰىٰٓ إَِلٰىٰٓ أََجٖل مُّ  (ٕٗ)َو

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang 

belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia 
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tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 

ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan 

Allah bagi kaum yang berfikir”.
15

. 

 

Tafsiran Ibnu Katsir: Allah Swt berfirman, “Allah memegang jiwa ketika ia mati dan 

jiwa yang belum mati di waktu ia tidur; maka Dia menahan jiwa orang yang telah dia 

tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan”. 

Ayat ini menjadi dalil bahwa jiwa-jiwa itu berkumpul di al-Malaula‟la, sebagaimana hal itu 

diterangkan di dalam sebuah hadis marfu‟ yang diriwayatkan oleh ibnu Mundah dan yang 

lainnya, demikian pula diriwayatkan dalam Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah r.a., 

Rasulullah Saw bersabda: 

أذا اوى أحدكم أىل فراشو فلينفضو بداخلة أزاره فأنو ال يدري ما خلفو عليو مث ليقل : با مسك ريب 
بو عبادك  فاحفظها مبا حتفظوضعت جنيب وبك أرفعو أن أمسكت نفسي فارمحها وأن أرسلتها 

 الصاحلني           
“Apabila salah seorang di antara kamu hendak tidur maka kibaskanlah bagian dalam 

selimutnya karena dia tidak mengetahui apa yang ada di balik itu. Kemudian 

berdo‟alah, “Denganan nama-Mu, ya tuhanku, aku letakkan lambungku dan dengan 

nama-Mu aku angkat lambungku. Jika Engkau menahan jiwaku maka kasihanilah dia 

dan jika engkau melepaskannya maka jagalah ia dengan penjagaan yang engkau 

lakukan terhadap hamba-hamba Mu yang shaleh”.
16

 

 

Sebagian ulama salaf mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, “Akan dipegang ruh-

ruh orang-orang yang sudah mati, bila mereka mati, dan ruh-ruh orang-orang yang masih 

hidup bila mereka tidur sehingga akan saling mengenal sesuai dengan kehendak Allah untuk 

saling mengenal”. “Maka Dia menahan jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya”, yaitu 

jiwa yang telah mati.“Dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan”, 

yaitu sampai batas waktu yang masih tersisa. Dan ibnu Abbas mengatakan, “Jiwa-jiwa yang 

sudah mati ditahan dan jiwa-jiwa yang masih hidup dikembalikan lagi”. “Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.
17

 

Tafsiran Sayyid Qutub: Allah lah yang mengantarkan diri kepada ajal, kepada 

kematian, Dia pula yang mematikan diri dalam tidurnya, merskipun setelah bangun tidak lagi 

mati, saat tidur dia dimatikan hingga waktu tertentu. Jika ajalnya telah tiba, maka Allah 

menahan nyawanya, sehingga dia takkan pernah bangun lagi, sedangkan jiwa yang belum 
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tiba ajalnya, dia melepaskan nyawa, lalu diri itu bangun hinga waktu yang ditentukan. Jadi 

jiwa itu senantiasa berada dalam genggaman-Nya, baik saat ia sadar maupun tertidur. 

Demikian pula mereka senantiasa berada dalam genggaman Allah, Dialah yang 

bertanggung jawab atas mereka, bukan engkau, jika mereka megikuti petunjuk, maka 

keuntungannya untuk mereka sendiri. jika sesat maka kerugiannya bagi diri mereka juga, 

mereka akan dihisab dan takkan dibiarkan, jadi bagaimana mungkin mereka mengharapkan 

keterlepasan dan keselamatan?.
18

 

Tafsiran Hamka: “Allah lah yang memelihara jiwa-jiwa ketika matinya”. Maka 

apabila seseorang telah meninggal dunia menghembuskan nafasnya yang penghabisan, 

bukanlah berarti bahwa jiwanya atau nyawanya telah habis saja dalam hembusan angin, 

laksana habisnya nyala korek api bila apinya telah padam. Di dalam surat as-Sajadah ayat 9 

Allah telah menjelaskan pula bahwa setelah tubuh manusia dibentuk Allah di dalam rahim 

ibu, ditiupkanlah padanya rohnya, tegasnya bahwa roh manusia itu Allah yang empunya. 

Kalau di waktu permulaan  kejadian Allah yang memasangkannya pada tubuh maka seketika 

manusia meninggal, Allah pula yang memeliharanya atau menyimpannya baik-baik; “Dan 

yang tidak mati dalam masa tidurnya”. Diwaktu manusia tertidur samalah keadaannya dengan 

mati yaitu bahwa hanya napasnya saja yang turun naik, adapun kesadarannya sebagai insan, 

kesadaran yang tersebab dari adanya jiwa pada waktu itu tidak ada pada dirinya. Diapun 

sedang dalam pemeliharaan Allah. “Lalu ditahan jiwa yang Dia putuskan mati dan Dia 

lepaskan yang lain sampai suatu masa yang telah ditentukan”.
19

 

Dengan keterangan itu samalah keadaannya  orang yang mati dengan orang yang 

tidur, sama-sama dicabut kesadaran sebagai sifat khas dari jiwa. Mana yang sudah keputusan 

tuhan bahwa waktu matinya telah datang, jiwa itu ditahan dalam pemeliharaan tuhan, tidak 

dikembalikan lagi, mana yang belum ada keputusan tuhan bahwa dia telah dipanggil pulang 

buat selamanya, jiwa itu dilepaskan kembali ke dalam jasmani atau tubuh yang menjadi 

“sangkarnya” itu. Dan dia masih akan hidup sampai suatu waktu yang telah ditentukan, yaitu 

apa yang disebut ajal, atau janji yang tidak dapat dilambatkan barang satu saat pun dan tidak 

pula dapat dipercepat, ilmu tentang itupun hanya pada tuhan.  

4. Surah ar-Rum ayat 23 

ٖت لَِّقۡومٖ  ٌَٰ لَِك َۡلٰٓ
ن َفۡضلِِهۦٰٓ  إِنَّ فًِ َذٰ َهاِر َوٱۡبتَِغآُٰؤُكم مِّ ِل َوٱلنَّ ٌۡ ِتِهۦ َمَناُمُكم ِبٲلَّ ٌَٰ ۡسَمُعوَن  َوِمۡن َءا ٌَ 

                                                             
18

Sayyid Quthb, Fizhilalil Qur‟an, Juz XXIV, 129 

 
19

Hamka, al-Azhar, Juz 24, 74 



55 
 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang 

hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”.
20

 

 

Tafsiran Ibnu Katsir: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu pada 

malam hari dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunianya”. Di antara tanda 

kebesaran Allah ialah karakteristik malam yang dapat digunakan untuk beristirahat dan diam, 

dan menjadikan siang hari sebagai ajang untuk menyebar, berusaha mencari penghidupan, 

dan bepergian. “Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang mendengarkan”, yakni menyadari kemudian pengetahuan tentang ayat ini diambil 

manfaatnya sehingga dapat menunjukkan mereka kepada yang mengadakan tanda kebesaran 

itu.
21

 Thabrani meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit r.a. bahwa pada suatu malam aku tidak 

dapat tidur, lalu aku mengadu kepada Nabi Saw, maka beliau bersabda, “bacalah: 

 اللهم غارت النجوم وىدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أمن عيىن وأىدىء ليل

„ya Allah bintang-bintang bercahaya, mata telah layu, dan Engkau mahahidup, maha 

mengurus. Wahai yang mahahidup lagi maha mengurus, tidurkanlah kedua mataku 

dan tenangkanlah malamku‟”,
22

 

 

Kemudian aku membaca do‟a ini dan lenyaplah gangguan itu. 

Sayyid Qutub dalam tafsirnya menjelaskan: ini juga ayat yang menyatukan antara 

fenomena-fenomena semesta dan kondisi-kondisi manusia yang berkaitan dengannya, serta 

mengaitkan antara ini dan itu, juga menyelaraskan antara keduanya dalam inti wujud yang 

besar ini. Menyatukan antara fenomena malam dan siang, juga menyatukan tidurnya manusia 

dan kegiatan mereka yang ditujukan untuk mendapatkan rezeki Allah yang berbeda-beda 

bagian manusia padanya, sementara mereka mencurahkan energy mereka dalam berusaha dan 

mencarinya.
23

 

Allah menciptakan mereka secara selaras dengan semesta tempat mereka hidup ini, 

juga menjadikan kebutuhan mereka untuk bergerak dan bekerja dipenuhi oleh cahaya 

matahari dan siang. Sedangkan kebutuhan mereka untuk tidur dan istirahat dipenuhi oleh 

malam dan kegelapan, mereka adalah seperti seluruh makhluk hidup yang lain dipermukaan 

planet ini, dengan tingkatan yang berbeda-beda dalam masalah ini, semuanya mendapati 
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dalam system semesta secara umum apa yang memenuhi tabiatnya dan menopangnya untuk 

hidup.Tidur dan bekerja adalah diam dan gerak, yang dapat ditangkap oleh pendengaran, oleh 

karena itu komentar dalam ayat al-Qur‟an ini selaras dengan ayat semesta yang berbicara 

tentang semesta itu sesuai dengan metode al-Qur‟an dalam mendeskripsikan. 

Tafsiran Hamka: “Dan setengah dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah tidur kamu di 

waktu malam dan siang”. Apabila matahari telah terbenam udara yang panas berubah jadi 

sejuk, kesejukan udara dan bumi yang diliputi gelap menyebabkan keadaan yang demikian 

jadi sesuai untuk istirahat maka mata pun meluyu tidur. Siang hari pun kadang-kadang karena 

kepayahan kita pun tidur di waktu yang dinamai dalam bahasa Arab “Waqtu Qailulah”, di 

waktu itu pun kadang-kadang kita mengambil istirahat walaupun hanya sejenak.
24

 Sehingga 

dalam surat an-Nur ayat 58, waktu istirahat siang itupun mendapat pengakuan, termasuk tiga 

waktu yang menurut adab sopan santun islam, yang kalau hendak bertemu janganlah 

menemui di waktu yang tiga itu: “Sebelum sembahyang subuh dan sewaktu kamu 

menanggalkan baju-baju kamu selepas di waktu zuhur dan selepas sembahyang isya‟”. 

 

3.3 Pentafsiran Ayat dalam Bentuk Kata ar-Ruqd 

Surah al-Kahfi ayat 18 

هِ  ٌۡ ِسٞط ِذَراَع َماِلۖ َوَكۡلُبُهم َبٰ ِمٌِن َوَذاَت ٱلشِّ ٌَ ا َوُهۡم ُرقُوٞد  َوُنَقلُِّبُهۡم َذاَت ٱۡل َقاظّٗ ٌۡ  بِٲۡلَوِصٌِد  َوَتۡحَسُبُهۡم أَ

َلۡعَت  اَلِو ٱطَّ ا َوَلُملِۡئَت ِمۡنُهۡم ُرۡعبّٗ َت ِمۡنُهۡم فَِرارّٗ ٌۡ ِهۡم َلَولَّ ٌۡ  )١ٔ) َعَل

“Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-

balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua 

lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu 

akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan 

dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka”.
25

 

 

Tafsiran Ibnu Katsir: Tatkala Allah menidurkan mereka, diapun berkehendak untuk 

membiarkan mata mereka terbuka, padahal mereka tertidur. Karena itu, Dia berfirman, “Dan 

kamu mengira mereka itu terbangun padahal mereka tidur”. Firman Allah Swt, “Dan kami 

balik-balikkan mereka ke kanan dan  ke kiri”.Ibnu Abbas berkata, “Jika mereka tidak 

dibolak-balikkan, niscaya mereka dimakan rayap”. Firman Allah Swt, “Sedang anjing mereka 

mengunjurkan kedua tangannya (kaki depan) di muka pintu gua” sebagaimana yang biasa 
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dilakukan anjing. Ia duduk di dekat pintu gua bagian luar. Karena kalau anjing itu berada di 

dalam, malaikat tidak akan masuk.
26

 

Firman Allah Swt, “Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan 

berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah kamu akan dipenuhi dengan 

ketakutan terhadap mereka”. Maksudnya, Allah Swt menjadikan mereka itu menakutkan 

sehingga bila ada seseorang yang melihatnya, niscaya dia ketakutan dan lari meninggalkan. 

Hal ini supaya tidak ada seorang pun yang mendekati mereka dan menyentuhnya hingga 

waktu yang telah di tentukan tercapai dan masa tidur mereka yang dikehendaki Allah Swt 

habis, karena dalam kedua hal itu terdapat hikmah, hujjah yang baik, dan rahmat yang luas. 

Tafsiran Hamka: “Dan engkau sangka mereka jaga padahal mereka tidur nyenyak”. 

Dalam ayat ini terdapat kalimat Aiqazhan yang kita artikan jaga, tidak kita pakai kata bangun, 

karena kata bangun dapat membawa faham terbangun dari tidur lalu berdiri, tidak pula kita 

artikan dengan sadar, karena kata sadar dapat diartikan sadar dari pingsan atau sadarkan diri 

sesudah melamun. Kita pakai kalimat jaga, karena orang yang tidak tidur namanya jaga, 

orang-orang yang sengaja tidak  tidur semalam suntuk dinamai berjaga-jaga. Arti ayat inilah, 

jika misalnya ketika itu rasulullah saw yang menerima wahyu dapat melihat mereka kedalam 

gua itu, Rasulullah saw akan menyangka bahwa mereka itu tidak tidur. Menurut satu 

keterangan dari ibnu Abbas mata mereka itu tidak terkatup, sehingga dari jauh mereka 

kelihatan seperti jaga juga,padahal mereka tidur. “Dan kami balik-balikkan mereka kesebelah 

kanan dan kesebelah kiri”. 

Terang bahwa ditaqdirkan tuhan mereka dibalik-balikkan ke kiri dan ke kanan ialah 

supaya darah mereka berjalan dengan lancer dan urat-urat jangan membeku dan jangan 

sampai badan itu menjadi satu saja dengan tanah. “Dan anjing mereka membentangkan kedua 

kaki mukanya di pintu gua”.
27

 

Dengan demikian diisyaratkan pula bahwasannya anjing itu pun tidak mati, dia tetap 

tidur dengan mengunjurkan kedua kaki mukanya, yang sudah disediakan Allah dia seperti 

penjaga, sehigga kalau ada orang yang mencoba mendekati tempat itu, orang itu akan takut 

melihat ada anjing galak di pintu gua. Sehingga “Jikalau engkau lihatlah mereka niscaya 

engkau akan berpaling dari mereka sambil berlari, dan niscaya di penuhilah engkau, karena 

mereka, oleh ketakutan”. 
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Dibayangkanlah dalam ayat ini bahwa suasana di sekitar gua–ngalau itu , baik dari 

luar sampai ke dalam adalah seram menakutkan, di muka pintu gua ada anjing tidur,bukan 

anjing mati. Jika orang memberanikan diri juga masuk kedalam, kelihatan orang-orang yang 

tengah berbaring-baring dan mata mereka nyalang, maka kalau ada orang yang men-coba-

coba datang kesana, baru saja kelihatan, orang tidak akan tahan lama, orang akan lari. 

Maksudnya tentu saja ialah melaksanakan kehendak ilahi agar orang-orang itu dapat terus 

tidur menurut masa yang dikehendaki allah. 

 Tafsiran Syaikh Asy-Syanqiti: al-Hisban berarti azh-Zhann (prasangka), sedangkan 

al-Aiqadh (bangun) merupakan bentuk jamak kata Yiqdhun atau Yuqdhun, ar-Ruqud 

merupakan bentuk jamak kata Raqid, yang berarti orang yang tidur, jadi maksud ayat tersebut 

adalah, “Apakah kamu mengira mereka dalam keadaan sadar, padahal sebenarnya mereka 

dalam keadaan tidur?” makna ini juga telah ditunjukkan oleh firman Allah Swt. “Dan jika 

kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan 

diri”. 

Sebagian ulama berkata, “Factor yang menyebabkan orang yang melihat mereka 

mengira bahwa mereka berada dalam keadaan bangun adalah karena mereka tidur dalam 

keadaan mata mereka terbuka.” Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu sebab mereka 

sering membolak-balikan badan mereka. Pendapat para mufasir tentang jumlah aktivitas 

(gerakan) membolak-balikan badan yang dilakukan oleh ash-Habul Kahfi itu, baik dalam 

jumlah banyak maupun sedikit, sama sekali tidak berdalil. Oleh karena itu, kami tidak mau 

menyebutkan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
28

 

 

3.4 Pentafsiran Ayat dalam Bentuk Kata al-Lail 

Surat ald-Zariyat: 17 

ۡهَجُعوَن  ٌَ ِل َما  ٌۡ َن ٱلَّ ) ١ٔ(َكاُنوْا َقلٌِٗلّٗ مِّ
29

 

 “Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam”. 

 

Tafsiran Ibnu Katsir: “mereka sedikit sekali tidur di waktu malam”, yakni sedikit 

tidur. Tidaklah mereka berjaga pada malam hingga subuh kecuali di gunakan untuk 

bertahajud. Demikianlah penafsiran Mujahid dan Qatadah. Ibnu Abbas r.a mengatakan, 

“tidaklah mereka membiarkan malam berlalu tanpa beramal walaupun sedikit”. Zaid bin 
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Aslam mengatakan, “betapa baiknya orang yang tidur di kala dia mengantuk dan bertakwa 

kepada Allah di kala dia terjaga”.
30

 

Tafsiran Hamka: “dan adalah mereka itu sedikit sekali dari pada malam mereka 

tidur”. Artinya malam-malam hari yang mereka lalui lebih banyak meeka gunakan buat 

beribadat kepada tuhan, buat shalat dan berzikir. Bukanlah mereka hanya semata-mata 

beriman, semata-mata percaya bahwa allah itu ADA. Bahakan sesudah sungguh percaya 

bahwa Allah Ta‟ala ADA, mereka tunjukkan pengabdiannya kepada tuhan dengan beribadat. 

Sebab itu bukanlah iman semata-mata dengan mulut, membincangkan ALLAH ADA di mana 

berkumpul, di mana musyawarat, padahal tidak menghayati kepercayaan akan adanya Allah 

itu dengan ibadat. Sebab Allah yang diimani itu adalah hidup, yaitu hidup yang mutlak. 

Hidup yang kasih dan sayang, hidup yang melindungi. Tidaklah layak kalau dia 

semata-mata hanya di percayai akan adanya, padahal tidak memperhambakan diri kepadanya. 

Ibadat kepada Allah itu sangat berkesan melemah-lembutkan jiwa, menyuburkan kasih 

sayang di dalam hati sanubari. Sehingga diri kita itu kian lama kian tinggi martabatnya 

karena keyakinan akan adanya Allah tidak cukup hanya sekedar diketahui bahwa hendak 

didekatkan diri dengan dia. Maka bangun tengah malam dan sedikit tidur, lebih banyak 

bangun dan tafakkur dan tahajjud mengingat tuhan, menyebabkan hati lapang menghadapi 

hidup.
31

 

Tafsiran Sayyid Qutbh: “mereka sedikit sekali tidur di waktu malam”, mereka itulah 

yang bangun di pengujung malam tatkala orang-orang terlelap. Mereka menghadapkan 

dirinya kepada Allah dengan memohon ampunan dan kasih sayang-Nya. Mereka tidak 

merasakan nikmatnya terlelap kecuali sejenak dan tidak tidur pada malam hari kecuali 

sebentar. Mereka asyik bersama rabbnya di keheningan malam. Sehingga lambungnya jauh 

dari dipan; mata mereka sigap menatap dan tidak berat oleh kantuk. 

Hasan al-Bashri berkata, “mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka 

bersikeras dalam Qiyamullail, sehingga pada malam hari tidak tidur kecuali sebentar. Mereka 

tetap sigap sehingga ibadahnya berlanjut hingga dini hari; hingga dapat beristighfar saat itu”. 

Qatadah berkata, “al-Ahnaf bin Qais menafsirkan, „mereka sedikit sekali tidur di waktu 

malam” bahwa mereka tidak tidur kecuali sebentar. Ahnaf berkata, „aku tidak termasuk orang 

yang disebut oleh ayat ini.” 
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Hasan al-Bashri mengatakan bahwa al-Ahnaf bin Qais berkata, “amalku disampaikan 

ke dalam kelompok amal ahli surga. Ternyata amal orang lain sangat jauh disbanding amal 

kami, sebab kami tidak dapat mengejar amal mereka. „mereka sedikit sekali tidur di waktu 

malam.” Lalu amal kami disampaikan ke dalam kelompok penghuni neraka. Tetapi ada juga 

orang yang tidak memiliki kebaikan sedikitpun, yang mendustakan kitab Allah dan Rasul 

Allah, dan yang mendustakan kebangkitan setelah kematian. Maka, kami manjumpai bahwa 

kaum yang paling baik kedudukannya di antara kami ialah yang mencampurkan amal saleh 

dengan amal buruk”. 

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, “salah seorang bani Tamim berkata kepada 

ayahku, „hai abu usamah, ada satu sifat yang tidak dijumpai pada orang-orang di antara kami. 

Allah berfirman, “mereka sedikit sekali tidur di waktu malam”. Demi Allah, sedikit sekali 

kami shalat pada malam hari.‟ Maka ayahku berkata kepadanya, “berbahagialah orang yang 

tidur, jika dia mengantuk dan bertakwa kepada Allah, jika dia terbangun”.
32

 

                                                             
32 Sayyid Quthb, Fizhilalil Qur,an, Juz XXI, 50 

 


