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BAB 3: 

PENDAPAT PARA MUFASSIR TERHADAP AYAT YANG BERKAITAN 

DENGAN MANFAAT MATAHARI 

 

3.1  Tafsir Surah Az-Zumar ayat 5 Tentang Siang dan Malam 

                                    

                         

Artinya: Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia 

menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan 

menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu 

yang ditentukan. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.(Qs. Az-Zumar: 5) 

  

3.1.1  Tantawi Jauhari dalam Tafsir al-Jawahir fil Qur’an 

  At-Takwir artinya melipat dan melilit, dan ada yang berkata 

melilitkan serban di kepalanya lalu memutarnya. Dan tidak mesti bahwa tiap-tiap 

masing-masing dari malam dan siang dalam mengikuti keduanya yang 

menyerupakan dengan mengikuti putaran serban (imamah) sebahagiannya atas 

sebagian. Apakah tidak engkau perhatikan kepada bumi yang melilit mengelilingi 

dirinya hal keadaan diputar. Maka, menjadikan siang yang muncl karena 

berhadapannya dengan matahari yang berjalan dari timur ke barat yang melipat 

sekelilingnya hingga meliputi malam, dan malam dari arah yang lain melipat 

sekelilingnya hingga meliputi siang, maka bumi seperti kepala dan gelap dan 

terang saling mengikuti keduanya seakan-akan mengikuti putaran imamah dan 

berpaling keduanya saling mengikuti sekelilingnya. Dan ini adalah i‟tibar yang 

emnakjubkan yang diketahui dengannya bahwasaya al-Qur‟an yang menunjuki 

kita sampai ke kurwiyah bumi yang paling pertama. Dan menunjukan kepada 

putarannya mengelilingi dirinya yang kedua, demikian karna bahwasanya malam 

dan siang bukanlah dari kekhususan matahari, maka tidak ada malam dan siang di 

sana hanyasaja, keduanya di bumi. Maka adapun putarannya bumi adala tanda-
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tanda kekuasaan Allah. Dan berjalannya yang datang saling mengikuti dengan 

petunjuk dan isyarat.  

  Dan perkataannya (wa syahharas syamsa wal qamar kullu yajri 

liajalim musamma), artinya hingga sampai putarannya atau berhenti ia bergerak. 

(alaa huwal aziz), artinya ghalib atau kebiasaan atas tiap-tiap sesuatu diantaranya 

matahari dan bulan. (al-Ghaffar) artinya sekira-kira tidak mempercepat ia akan 

siksa.
44

 

3.1.2 Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

Allah Swt memberitahukan bahwa Dialah pencipta segala sesuatu 

dan raja yang mengatur segala sesuatu itu. “ Dia menutupkan malam atas 

siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan 

bulan.” Maksudnya,Dia telah menundukkan keduanya, beredar silih 

berganti dan tidak pernah berhenti, sebagaiman firman-Nya juga, “ Dia 

menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.” (Al-

A‟raaf:54) dan firman-Nya juga , “ dan menundukkan matahari dan bulan. 

Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.” (ar-

Ra‟d:2)”Ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

Maksudnya, disamping keperkasaan, kekuatan, dan kekuasaan-Nya, Dia 

juga Maha memberikan ampunan kepada orang yang mendurhaka-Nya, 

kemudian bertobat dan kembali kepada-Nya.
45

 

3.1.3 Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Qur’an  

Ayat tentang keesaan Allah sangatlah jelas pada bidang penciptaan 

langit bumi serta hukum yang menata alam semesta ini. Hanya dengan 

memandang langit dan bumi, seseorang peroleh inspirasi kesatuan kehendak 

penciptaan dan pengaturan. Apa yang ditemukan manusia hingga hari ini 

cukup lah sebagai bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. 

Sudah dimaklumi bahwa alam yang telah dikenal manusia ini terbuat 

dari atom-atom yang menyatu membentuk substansi. Atom itu, sesuai 

perannya, terdiri atas cahaya yang memiliki satu karakter. Sudah dimaklumi 

pula bahwa seluruh atom dan seluruh benda yang menjadi unsur bumi 
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dimana kita tinggal atau yang menjadi unsur bintang dan planet-planet lain 

itu senantiasa bergerak. Pergerakan ini merupaka hukum yang tetap, yang 

tidak terbantahkan, baik pergerakan sebutir atom maupun pergerakan planet 

raksasa. 

Dimaklumi pula bahwa gerakan ini sistematis dan kokoh. Hal ini lah 

yang menginspirasikan keesaan penciptaan dan kesatuan pengaturan. Pada 

setiap hari manusia senantiasa menemukan bukti-bukti baru  tentang 

keesaan Allah dalam tatanan alam nyata.  

“ Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar”. 

Dia menurunkan al-Kitab dengan hak. Itulah kebenaran satu-satunya 

di alam itu dan di dalam kitab ini. Kedua kebenaran itu berasal dari sumber 

yang satu. Keduanya merupakan tanda yang menunjukkan keeesaan Allah 

yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. 

“ Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang di atas 

malam,,”  

Itu adalah ungkapan yang menakjubkan dan memaksa manusia agar 

memperhatikan apa-apa yang baru-baru ini ditemukan ihwal keadaan bumi 

yang bulat. Meskipun saya setuju dengan itu, tetapi saya tetap tidak akan 

menafsirkan Al-Qur‟an dengan teori-teori yang ditemukan manusia. Sebab, 

ia hanyalah teori yang mungkin benar dan salah. Adapun al-Qur‟an 

kebenaran yang kokoh. Meskipun saya bersikeras takkan menafsirka al-

Qur‟an dengan teori, namun ungkapan tersebut memaksa saya mencermati 

masalah bentuk bumi yang bulat.  

“ serta Dia menundukkan matahari dan bulan,” 

Matahari bergerak pada orbitnya. Bulan bergerak pada orbitnya. 

Keduanya ditaklukkan dengan perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang 

mengklaim bahwa dia yang menggerakkan keduanya. Logika yang sehat 

tidak dapat menerima bahwa matahari dan bulan bergerak tanpa ada yang 

menggerakkannya. Dia mengatur keduanya dengan keteraturan yang cermat 

tidak mengenal kekeliruan. 

“ ingatlah Dialah yang Mahaperkasa lagi Maha Pengampu,” 
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Mesikpun Dia Mahakuat, dan Mahaperkasa, namun Dia Maha 

Pengampun terhadap orang yang bertobat dan yang kembali kepada-Nya. 

Yaitu dari kalangan orang-orang yang mendustakan-Nya, mengingkarinya. 

Jalan terbentang di hadapan mereka agar mereka kembali kepada yang 

Maha mulia dan Maha Pengampun.
46

 

3.1.4  Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya 

Kemudian Allah menuturkan dalil-dalil keesaan, keagungan dan 

kekuasaan-Nya dengan berfirman, “ Dia mencptakan langit dan bumi 

dengan tujuan yang benar”. Allah menciptakan keduanya dengan cara 

paling sempurna dan sifat paling indah dengan kebenaran yang jelas dan 

argumen yang terang. “ Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan 

siang atas malam”, Allah seakan-akan melipat malam pada siang dan 

melipat siang kepada malam, seperti melipat pakaian. Al-Qurthubi berkata, „ 

yang dimaksudkan adalah menghilangkan kegelapan malam dengan siang.‟ 

Pendapat ini dikutip dari Qatadah dan ini sesuai degan firman Allah, “ Dia 

menutupkan malam kpada siang yang mengikutinya dengan cepat.” (al-

A‟raf: 54)  

“dan menundukkan matahari dan bulan” Allah menundukkan 

keduanya untuk kemaslahatan para hamba. “masing-masing berjalan 

menurut waktu yang ditentukan”. Masing-masing dari keduanya beredar 

sampai waktu yang diketahui oleh Allah. Kemudian peredarannya habis saat 

matahari digulung (energi cahayanya) dan bintang-bintang redup. “ingatlah 

Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”‟, kekuasaan Allah 

sempurna, tidak ada yang mengalahkan-Nya. Rahmat, ampunan, dan 

kebaikan-Nya sangat agung. Ash-Shawi berkata, Kalimat ini diawali dengan 

“ingatlah” untuk menunjukkan kandungannya amat penting. Seakan-akan 

Allah berfirman, “ Sadarlah kalian hai hamba-hamba-Ku, Aku-lah yang 

mengalahkan dan meguasai segala urusan dan menutupi (mengampuni) 

kesalahan-kesalah hamba-Ku. Karena itu, murnika penyembahan kalian dan 

janganlah kalian mempersekutukan siapapum dengan Aku.”
47

 

3.1.5  Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya 
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“ Dia telah menciptakan semua langit dan bumi dengan 

Kebesaran!”. Artinya semua berlaku menurut peraturan yang benar dan 

tepat. Tidak ada yang diciptakan dengan kacau-balau. Sehingga lantaran 

benarnya menyebabkan semuanya menjadi ilmu yang seharusnya dipelajari. 

“ Dia menutupkan malam ke atas siang dan menutupkan siang ke atas 

malam.” Sedang enak-enaknya hari siang, tiba-tiba matahari terbenam; 

maka dengan sendirinya hari pun malam. Sedang kelam piciknya malam, 

tiba-tiba fajar menyingsing, dan beransur hari pun siang. Dan setiap musim 

bertukar, betukar pula pergeseran pergantian hari. Sehari semalam tetap dua 

pulu empat jam. Tetapi kadang-kadang lebih panjang malam, sampai empat 

belas jam. Dan  siang hanya tinggal sepuluh jam. Pukul tujuh pagi matahari 

baru terbit, pukul lima sore sudah terbenam. Kadang-kadang siang yang 

lebih panjang, sehingga pukul sembilan hari masih kelihatan siang, padahal 

sudah dalam perhitungan malam. Itulah artinya menutupkan malam ke atas 

siang; yaitu pada malam panjang dan siang pendek. Menutupkan siang ke 

atas malam, artinya adalah siangnya panjang dan malamnya pendek. Begitu 

bergantian tiap-tiap tahun, menurut pergantian musimnya. “ Dan Dia telah 

menundukkan matahri dan bulan.” Yaitu bahwa matahari dan bulan tunduk 

kepada peraturan Allah, tidak boleh berubah-ubah. Sehigga sudah jutaan 

tahun lamanya matahari dan bulan itu mengedar di ruang angkasa, belumlah 

pernah keduanya berjalan semaunya saja. Keduanya tunduk kepada ukuran 

dan jangka yang teah ditentukan Allah., sehingga manusia pun dengan 

sebab demikian dapat menetukan bilangan tahun. Matahari seedaran tahun 

365 hari dikelilingi oleh bumi. Bulan 354 hari dalam setahun mengeilingi 

bumi.” Masing-masing mengedar menuju waktu yang telah ditentukan.” 

Artinya bahwa segalanya itu mengedar, baik matahari maupun bulan, 

demikian juga makhluk Allah yang lain adalah menuju suatu batas tertentu. 

Bilakah berhentinya dan dimana perhentannya hanyalah pada ilmu Allah 

Ta‟ala saja. 

“Ketahuilah! Dia adalah Maha Perkasa, Maha Pengampun.” Dengan 

menunjukkan sifat Tuhan Maha Perkasa kita diinsafkan bahwa tidak ada 

suatu kekuatan pun di dalam alam ni yang dapat menandingi wibawa dan 
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disiplin peraturan Tuhan. Hal itu kita saksikan pada alam sendiri. Pada 

matahari dan bulan, pada pergulungan angin, pada deburan ombak, pada 

naiknya uap ke udara kemudian jadi awan dan jadi mega dan kemudian 

menjelma jadi hujan. Demikian juga sekalian keperkasaan aturan Tuhan 

yang lain. Mungkin ada di antara kita manusia yang lalai, lengah atau lupa. 

Lalu kita langgar disiplin Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu Maha Perkasa, 

lalu kita langgar peraturan itu, maka kita pun dapat celaka dan sengsara. 

Kita melarat, kita kecewa dan kita insyaf, lalu menyesal dan berusaha 

kembali ke jalan benar. Maka kita pun memohon dengan sungguh-sungguh 

agar kita di beri ampun. Di saat itu juga Tuhan Yang Maha Perkasa itu 

dengan segera memberikan ampunan-Nya. Karena kasih-sayan-Nya dapat 

mengalahkan murkanya.
48

  

3.1.6 Departemen agama dalam al-Qur’an dan tafsirnya  

Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi 

dengan tujuan yang benar. Dihiasi Nya langit dengan matahari dan bulan. 

Masing-masing mempunyai lintasan-lintasan menurut ketentuan yang telah 

ditetapkan Allah. Karena perputaran bumi pada porosnya terlihatlah seolah-

olah matahari beredar di langit dari arah Timur ke Barat, yang karenanya 

terjadilah pergantian siang dan malam. Apabila matahari muncul di kaki 

langit bagian barat datanglah malam. Demikianlah yang terjadi pada tiap-

tiap hari. Peristiwa yang terjadi itu semata-mata karena kehendak Allah, 

yang telah ditetapkan Nya pada saat menciptakan alam semesta. Allah 

menutupkan malam atas siang adalah kata ungkapan perumpamaan. Siang 

yang ditandai oleh terangnya sinar matahari diumpamakan tempat yang 

terbuka, sedang malam yang ditandai oleh tertutupya sinar matahari 

diumpamaka sebagai tirai yang menutupi tempat yang terbuka. Jadi, apabila 

dikatakan malam menutupi siang, pengertiannya ialah terangnya sinar 

matahari tertutup oleh tirainya gelapa malam. Allah menutupkan siang atas 

malam perumpamaan yang sebaliknya, siang diumpamakan cahaya yang 

terang benderang sedang malam diumpamakan tempat-tempat yang gelap 

pekat. Di waktu hari mulai siang cahaya matahari yang terang benderang 

                                                             
48

  Prof. Dr. Hamka, “tafsir Al-Azhar”,  Singapore, Kerjaya Print Pte Ltd, jilid 8, (2007),6243-

6244 



 33 

menutupi kegelapan malam, hingga siralah pekatnya malam bergant dengan 

terang benderang. Pandangan serupa ini adalah pandangan sehari-hari 

menurut pendapat orang awam. 

Akan tetapi apabila orang mau berpikir lebih teliti ia akan dapat 

memahami bahwa panjang pendeknya siang dan malam tidaklah sama. 

Untuk tempat-tempat yang berada disekitar khatulistiwa panjang dan 

pendeknya siang dan malam selalu berkisar sama, sekitar 12 jam, akan 

tetapi, bagi tempat-tempat yang berada di sebelah utara khatulistiwa pada 

saat matahari beredar disebelah utara, lama siang untuk daerah-daerah itu 

bertambah panjang, bertambah lama siang berbanding lurus dengan 

kedudukan tempat di bumi dan kedudukan matahari. Hingga bagi tempat-

tempat di daerah kutub utara apabila matahari berada di belahan langit yang 

paling utara, terjadilah untuk adaerah-daerah terseut siang terus-menerus. 

Matahari tidak pernah memecah upuk dapatlah dikatakan makin jauh tepat 

orang dari khatulistiwa dan makin jauh kedudukan matahari dari 

khatulistiwa langit, makin panjanglah siang hinga pada daerah-daerah 

tertentu terjadilah siang terus-menerus. Maka dari tempat yang terdekat 

hingga yang terjauh dari khatulistiwa ada bagian malam yang ditutupi siang 

yang waktunya makin lama hingga pada suatu tempat siang sama sekali 

menutupi malam. Berarti siang menghabiskan seluruh lingkaran peredaran 

matahari. Dengan kata lain siang menutupi malam sama sekali. 

Sesudah itu allah menjelaskan bahwa dia menundukkan matahari 

dan bulan. Berarti bahwa peredaran matahari dan bulan itu sesuiai dengan 

ketentuan yang telah diatur oleh Allah pada saat diciptakan. Apabila yang 

dimaksud peredaran harian matahari semu, maka saat matahari berkulminasi 

ke saat berkulminasi berikutnya diperlukan waktu selama kira-kira 24 jam. 

Tetapi  apabila yang di maksud peredaran tahunan yaitu peredaran semu 

matahari diantara bintang-bintang diperlukan waktu satu tahun. Sedang 

untuk peredaran bula dari ijtima‟ hingga ijtima‟ berikutnya diperlukan 

waktu sebanyak 1 bulan. Ketentuan-ketentuan waktu sebanyak satu bulan 

menurut perhitungan kelender yang berdasarkan kepeda peredaran bulan. 

Ketentuan-ketentuan waktu peredaran tersebut adalah ketentuan secara garis 
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besarnya saja. Untuk mendapatkan angka-angka yang lebi teliti, 

memerlukan pembahasan yang lebih lama. Tetap yang dapat dipahami 

bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut waktu peredaran yang 

tertentu; bahkan boleh diakatakan beredar menurut ketentuan yang hampir 

pasti. Itulah sebabnya maka Allah SWT menandaskan masing-masing benda 

langit itu, beredar menurut waktu yang ditentukan menurut peredarannya 

masing-masing. Karena itu, maka apabila saatnya matahari dan bulan itu 

akan kehilangan keseimbangannya, makin lama makin menyimpang dari 

ketentuan peredarannya, dan peredaran itu akan sampai pada titik 

pengahabisanya. Hal yang serupa itu akan terjadi pada hari kiamat yaitu hari 

berantakannya langit dan bumi serta isinya.  

Allah SWT berfirman:  

Artinya: “(Yaitu) pada hari kami gulung langit sebagai menggulung 

lembaran-lembaran kertas”. 

Di akhir ayat Allah SWT menyuruh hambanya agar suka meohon 

ampun kepadanya dengan cara bergegas untuk beribadah dan memurnikan 

ketaatan kepada Nya dengan mengingatkan merka bahwa Allah SWT 

Maha Perkasa, ketentuan-ketentuanNya tidak dapat dibantah. Allah Mha 

Pengampun yang menginsyafi dirinya dan suka di bimbing ke jalan yang 

benar.
49

 

  

3.2   Tafsir Surah Yunus ayat 5 Tentang Peran Matahari dalam Perhitungan 

                              

                                 

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya 

dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan 

bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan 

hak.dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 

yang Mengetahui. (Qs. Yunus:5) 

 

3.2.1  Ibnu Katsir dalam tafsinya 
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Allah Taala memberitahukan makhluk yang merupakan ayat-ayat 

yang menunjukkan kepada kesempurnaan kebesaran-Nya dan keagungan 

kekuasaan-Nya, bahwa sesungguhnya Dia telah menjadikan sinar yang 

memancar dari tubuh matahari sebagai cahaya terang dan Dia menjadikan 

bulan sebagai cahaya. Matahari melahirkan cahaya dan bulan melahirkan 

sinar. Maka, keduanya berbeda agar tidak keliru. Allah menetapkan bulan 

pada beberapa manzilah. Pertama-tama bulan muncul dalam keadaan 

kecil, kemudian sinar dan bentuknya bertambah sehingga sempurnalah 

menjadi purnama. Kemudian bulan itu berkurang sinar dan bentuknya 

sehingga kembali ke keadaan semula. Penambahan dan pengurangan itu 

terjadi selama satu bulan penuh. Hal ini seperti firman Allah Ta‟ala, “ Dan 

telah kami  tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah 

sampai ia ke manzilah terakhir kembalilah ia sebagai bentuk yang tua. 

Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak 

dapat mendahului siang. 

Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (yasin 39-40) 

firman Allah ta‟ala matahari dan bulan mengandung perhitungan.” 

sedangkan di dalam surah ini  Allah berfirman, “ dan ditetapkan-Nya 

bulan” manzilah-manzilah agar kamu mengetahui bilangan hari,bulan, 

dan tahun.” Tidaklah Allah menciptakan itu melainkan dengan hak”, 

yakni tidaklah Allah menciptakan itu main-main. Namun, ciptaan itu 

mengandng hikmah dan besar dan hujah yang sangat baik. Penggalan ini 

seperti firman Allah,” Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan 

kamu sekedar main-main, Sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada 

Kami,” Firman Allah Ta‟ala,” dia menjelaskan ayat-ayat itu”, yakni kami 

menjelaskan hujah-hujah dan dalil-dalil,” kepada orang-orang yang 

mengetahui. 

Firman Allah Ta‟ala,” Sesungguhnya pada pergantian malam dan 

siang itu,” yakni pergilirannya; yang satu datang dan yang lain pergi.  Jika 

yang satu pergi maka yang lain tidak terlambat sedikitpun. Penggalan ini 

sepertti Firman Allah Ta‟ala,” Menutupkan malam kepada siang yang 

menutupinya dengan cepat.” Firman Allah Ta‟ala,” dan pada apa yang 
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diciptakan Allah di langit dan di bumi“ berupa ayat-ayat yang 

menunjukkan kepada kebesaran Allah Ta‟ala . Penggalan ini seperti 

firman Allah Ta‟ala,” Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi 

serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat ayat-ayat bagi 

orang yang berakal.” Sedangkan dalam surah ini Allah berfirman,” benar-

benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang bertakwa” terhadap siksa, 

murka, dan azab Allah.
50

   

3.2.2  Al-Maraghi dengan tafsirnya  

Ad-Dau  menurut bahasa, sama artinya dengan an-Nur , tetapi dalam 

pemakaian Ad-Dau’ bersifat lebih kuat. Alasannya, ialah ayat ini. Tapi, ada 

juga yang mengatakan bahwa Ad-Dau‟ adalah sinar yang datang dari materi 

itu sendiri, seperti sinar matahari dan api. SedangkanAn-Nur ialah cahaya 

yang datang dari materi lain. Alasannya, ialah firman Allah.  

16. dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan 

matahari sebagai pelita? 

Sedang siraj (pelita). Sinarnya datang dari dirinya sendiri. Adapun 

Ad-diya dan Ad-Dau‟, artinya barang yang menerangi kamu. Dan sinar 

matahari itu sendiri dari bermacam-macam sinar, sampai tutjuh macam 

jumlahnya, seperti yang kita lihat pada bilangan berupa tujuh macam sinar 

berwarna. Perkembangan ilmu falak ternyata juga mengungkapka n itu 

semua. Padahal, umat manusia ketika al-Qur‟an diturunkan, belum 

mengetahuinya. 

At-Taqdir. Menjadi sesuatu barang, atau barang-barang dengan 

ukuran tertentu, baik zat barang itu sendiri atau sifat-sifatnya, waktu atau 

tempatnya, sebagaimana Allah firmankan. 

               

2. Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan 

ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (al-Furqan: 2) 
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“Sesungguhnya Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi. 

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar di waktu siang dan rembulan 

bercahaya di waktu malam, serta mengatur urusan penghidupanmu dengan 

aturan yang indahini.” Oleh karena itu, pantaslah bila Allah yang mengatur 

akhiratmu, dengan mengutus Rasul-rasul-Nya dan menurunkan Kitan-Kitab-

Nya. 

      

Dalam menjalankan rembulan dalam falaknya, Allah telah 

menetukan tempat-tempat persinggahan pada setiap malam, rembulan itu 

singgah pada salah satunya, tanpa melampaui dan tanpa terlambat dari 

padanya. Tempat-tempat persinggahan itu ada dua puluh delapan 

banyaknya. Rembulan itu bisa dilihat dengan mata kepala pada tempa-

tempat persinggahan tersebut, sedang pada satu atau dua malam lainnya, ia 

tertutup tidak bisa dilihat. 

            

Dengan adanya sifat kedua benda angkasa seperti itu, yang telah 

ditentukan tempat-tempat persinggahannya sebagaimana tersebut, 

dimaksudkan supaya kamu dapat mengetahui perhitungan waktu, 

penghitungan bulan, hari, supaya kamu dapat menetapkan ibadah dan 

mua‟malatmu, baik yang berkaitan dengan harta atau kemajuan lainnya.  

Andaikan tidak ada aturan yang mudah disaksikan ini, tentu sulit 

bagi orang-orang yang tidak mengenal bangku sekolah, baik orang desa 

maupun kota, untuk mengetahui waktu dengan tetap. Karena, penghitungan 

tahun dan bulan yang didasarkan pada perhitungan peredaran matahari  

tidak bisa diketau kecuali belajar di sekolah. Oleh karena itu, Syari‟ yang 

Maha bijaksana kemudian menjadikan puasa, hai, dan iddah talaq 

berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan. Yakni, 

perhitungan yang bisa diketahui oleh siapa saja, dengan cukup 

menyaksikannya.  
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Allah tidaklah menciptakan matahari bersinar dengan cahanya yang 

menyinari planet-planet yang menjadi pengikutnya, hingga timbullah panas 

pada semua makhluk hidup, dan dengan cahaya itu maka manusia pun dapat 

mengetahui apa saja yang ia lihat, dan dapat mengerjakan segala urusan 

peghidupan mereka dan kesibukan-kesibukan lainnya. Dan tidaklah Allah 

menciptakan rembula bercahaya, yang cahanya itu dipantulkan dari 

matahari sehingga dimanfaatkan oleh para pengembara dalam perjalanan 

mereka. Lalu, Allah menentukan untuk rembulan itu tempat-tempat 

persinggahannya yang dengan demukian manusia mengenal tahun dan 

bulan-bulan yang ada di dalamnya. Tidaklah Allah menciptakan itu semua 

kecuali dibarengi dengan kebenaran yang dituntut oleh hikmah, dan 

kepentingan bagi makhluk serta system penghidupan mereka. Tidak sia-

sialah Allah menciptakanmu itu dan tidak cacat. Dengan demikian, tidaklah 

masuk akal bahwa Allah menciptakan manusia ini, yang diajarinya 

kepandaian berbicara dan dia beri pula bakat sempurna yang tidak diberikan 

kepada makhluk lain, kemudian, dia tinggalkan begitu saja sesudah itu sia-

sia, matti lalu musnah, tidak kembali dan dibangkitkan lagi, untuk 

memperoleh masing-masing balasan atas setiapn perbuatan yang dilakukan. 

          

Allah meneangkan hikmah pencitaan-Nya yang menjadi bukti-bukti 

kerasulan bagi Rasul-Nya secara rinci dengan menyebutkan satu  persatu 

dalil-dalil yang terdapat pada alam semesta atau dalil-dalil akal (dalil-dalil 

kauniyah dan aqliyah. Kepada kaum yang mengetahui apa yang ditunjuk 

oleh dalil-dalil tersebut. Sehingga, dapat dibedakan antara kebenaran dan 

kebatilan, dengan menggunakan akal dalam memahami ayat-ayat ini, lalu 

menetapkan, bahwa Tuhan yang telah menciptakan dua benda langit 

tersebut sedemikian teratur dan indah, tak mungkin menciptakan manusia 

dengan sia-sia.
51

  

3.2. 3  Sayyid  Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an  

                                                             
51

 Ahmad Musthafa al-Maraghi, “tafsir al-Maraghi”, Semarang, CV Toha Putra, Jilid 27, (1989), 

123-128 



 39 

Ini adalah dua buah pemandangan dari pemandangan-pemandangan 

alam yang kita lupakan karena menyertai kita, dan kehilangan kesannya 

dalam hati karena terus berulang-ulang. Bagaimana tidak begitu, manusia 

itu selalu menyaksikan setiap kai matahari dan bulan terbit dan terbenam. 

Kedua pemandangan ini selalu bersahabat dengan kita dan 

peristiwanya selalu berulang-ulang. Al-Qur‟an hendak mengembalikan kita 

kepadanya agar timbul rasa keseriusan dalam hati, dan untuk menghidupkan 

sensitivitas (kepekaan). Dalam hati kita, supaya pikiran kita tidak beku 

karena berulang-ulangnya peristiwa yang kita saksikan, dan agar mengingat 

himah penciptaannya, karakternya, dan pengaturannya yang rapi. 

“ Dialah menjadikan matahari bersinar”, yang memancarkan sinar 

dari dalam dirinya. 

“ Dan menjadikan bulan bercahaya”, yang memantulkan cahaya 

(dari matahari.  

“Danmenjadikan manzilah-manzilah(tempat-tempat) bagi perjalanan 

bulan itu.” 

 Setiap malam Dia menempatkan bulan itu pada suatu manzilaj 

dalam suatu keadaan tertentu sebagaiman yang kita saksikan tanpa 

memerlukan ilmu falak yang hanya bisa dimengerti oleh para ahlinya saja.  

“ Supaya kamu mengetahui bilangan tahun  dan perhitungan  (waktu). 

Perhitungan waktu itu senantiasa mengacu pada matahari dan bulan 

bagi kehidupan. Seluruh ciptaan Allah dengan keteraturannya ini tidaklah 

sia-sia, tidak bathil, dan tidak berbenturan, sesuai dengan ungkapan firman-

Nya,  

“ Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak.” 

Al-haq „kebenaran‟ itulah standarnya, al-haaqitulah perangkatnya, 

al-haqitulah tujuannya, dan al-haq itu pulalah yang tetap, kuat dan 

mendalam. Petunjuk-petunjuk yang tersaksikan itu begitu jelas, tegar, dan 

abadi, 

“Dia menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan-Nya.Kepada orang-oranga yang 

mengetahui.” 
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Pemandangan-pemandangan yang ditampilkan disini memerlukan 

pengertian untuk mengetahui pengaturan yang tersebunyi di balik 

pemandangan-pemandangan tersebut.  

Dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan matahari bersinar dan 

bulan bercahaya, muncullah fenomena malam dan siang. Sebuah fenomena 

yang dapat menimbulkan inspirasi bagi orang yang mau membuka hatinya 

untuk merenungkan pemandangan dan fenomena-fenomena alam yang 

menakjubkan ini.
52

  

3.2.4  Quraish Syihab dalam Tafsir al-Misbah 

Ayat ini masih merupakan uraian tentang kuasa Allah SWT. Serta 

ilmu dan hikmah-Nya dalam mencipta, menguasai dan menngatur alam 

raya. Agaknya ia ditempatkan di siniantara lain untuk mengingatkan bahwa 

kalau matahari dan bulan saja diatur-Nya, maka tentu lebih-lebih lagi 

manusia. Bukankah seluruh alam raya di ciptakannya untuk dimanfaatkan 

manusia, melalui ayat lain dalam surah lukman:20 melaui ayat ini Allah 

menegaskan bahwa,” Dialah bukan selain-Nya yang menjadikan matahari 

bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah yakni 

tempat-tempat baginya yakni bagi perjalanan bulan itu atau bagi perjalanan 

matahari, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, 

allah tidak menciptaka yang agung itu melainkan dengan haq . Dia 

menjelaskan dari saat ke saat dengan aneka cara ayat-ayat, yakni tanda-

tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang ingin terus mengetahuinya 

(sebagaiman dipahami dari bentuk kata kerja masa kini yang digunakan oleh 

kata terakhir ayat ini). 

Kata (dhiya) dipahami oleh ulama masa lalu sebagai cahaya yang 

sangat terang, karena menurut mereka ayat ini menggunakan kata tersebut 

untuk matahari dan menggunakan kata (nur) pada bulan, sedang cahaya 

bulan tidak seterang cahaya matahari. Hanafi Ahmad yang menulis tafsir 

tentang ayat-ayat kauniyah membuktikan bahwa al-Qur‟an menggunakan 

kata dhiya‟ dalam berbagai bentuknya untuk benda-benda yang cahanya 

bersumber dari dirinya sendiri. Al-Qur‟an misalnya menggunakan kata 
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tersebut untuk api (Qs. Al-Baqarah: 17, kilat (Al-Baqarah: 20),demikian 

juga minyak zaitun (Qs. An-Nur : 35), penggunaannya pada ayat ini untuk 

matahari membuktikan bahwa Al-Qur‟an menginformasikan bahwa cahaya 

matahari bersumber dari dirinya sendiri, bukan pantulan dari cahaya lain. Ini 

berbeda dengan bulan yang sinarnya dilukiskan dengan kata nur untuk 

mengisyaratkan bhawa sinar bulan bukan dari dirinya tapi dari pantulan 

cahaya matahari. Dengan demikian, ayat ini mengandung isyarat ilmiah 

yang merupakan salah satu asfek kemukjizatan al-Qur‟an. 

Asy-Sya‟rawi menulis bahwa ayat ini menamai sinar matahari 

dhiya’ karena cahanya menghasilkan panas/kehangatan, sedang kata nur 

memberi cahayanya yang tidak terlalu besar dan juga tidak menghasilkan 

kehangatan. Dari sini, dapat kita berkata bahwa sinar matahari bersumber 

dari dirinya sendiri dan cahaya bulan adalah pantulan. Di sisi lain, tulisnya, 

patron kata dhiya’ dapat dipahami dalam arti jamak dapat pula dalam arti 

tunggal. Ini mengisyaratkan bahwa sinar matahari bermacam-macam 

walaupun sumbernya hanya satu. Bila dipahami sebagai tunggal, makaia 

menunjuk kepada sumber aneka sinar matahari. Terlihat merah saat 

tenggelam, kuning di siang hari, dan warna lain di kali yang lain. Pelangi 

atau lengkung spectrum yang tampak di langit akibat pembiasan sinar 

matahari oleh titik-titik hujan atau embun menghasilkan tujuh pancaran 

warna berbeda-beda: merah, oranye, kuning, hijau, jingga, biru, ungu. 

Demikian kata dhiya‟ yang dipilih oleh ayat ini sangat-sangat tepat. 

Kata (qaddara manazila) dipahami dalam arti Allah SWT. 

menjadikan bagi bulan manzilah-manzilah yakni tempat-tempat dalam 

perjalanan mengitari matahari, setiap malam ada tempatnya dari saat ke saat 

sehingga terlihat di bumi ia selalu berbeda sesuai denan posisinya dengan 

matahari. Inilah yang menghasilkan perbedaan-perbedaan bentuk bulan 

dalam pandangan kita di bumi. Di sini pula dimungkinkan untuk 

menentukan bulan Qamariyah. Untuk mengelilingi bumi, bulan 

menempuhnya selama 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,8  detik. 

Ada juga ulama yang memahami qaddara manazila bukan hanya 

terbatas pada bulan tapi juga matahari. Memang dhomir/ kata ganti nama 

yang digunakan ayat ini berbentuk tunggal, tetapi menurut mereka, tetapi 
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menurut mereka al-Qur‟an tida jarang menggunakan berbentuk tunggal 

tetapi maksudnya adalah dua dalam rangka mempersingkat, ini serupa 

dengan firman-Nya dalam Qs. At-Taubah:62: “ Padahal Allah dan Rasul-

Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah 

orang-orang yang mu‟min.” Kata „nya‟ yang menyertai kata keridhaannya di 

sini berbentuk tunggal padahal yang dimaksud adalah Allah dan Rasul-Nya. 

Ulama yang memahaminya demikian mempersamakan kandungan ayat 5 

surah ini dengan firman-Nya: “ Tidaklah mungkin bagi matahari 

mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan 

masing-masing beredar  pada garis edarnya” (Qs. Yasin:40). 

Ayat ini merupakan salah satu bukti keesaan Allah SWT. dalam 

rububiyyah-Nya (pemeliharaan-Nya) terhadap manusia. Ayat ini 

menkankan bahwa Allah SWT. Yang menciptakan matahari dan bulan 

seperti dijelaskan-Nya di atas. Sehingga dengan demikian manusia bahwa 

seluruh makhluk di bumi ini memperoleh manfaat yang tidak sedikit 

gunakelangsungan dan kenyamanan hidup mereka.  

Firman-Nya: liqaumi ya‟lamun bagi orang yang mengetahui 

menjanjikan tersingkapnya ayat/tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Setiap 

saat dan secara bersinambung sepanjang masa bagi mereka yang ingin 

mengatahui yaitu dengan jalan terus-menerus berupaya mengatahuinya .
53

 

 

3.3   Tafsir Surah Al-An’am. 96 

                                       

 Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 

beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 

ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Qs. al-An’am: 

96) 

 

3.3.1  Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah 

Setelah menjelaskan kekuasaan–Nya terhadap sesuatu yang bersifat 

material dan berada di bumi, kini melalui ayat di atas dijelaskan melalui 

benda-benda langit, yakni bahwa Dia yang menyingsingkan pagi hingga 
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makhluk dapat bergerak dengan bebas dan menjadikan malam gelap 

menyediakan waktu Istirahat. Setelah menyebut gelap dan terang disebutnya 

penyebab terang dan gelap itu dan dinyatakannya bahwa. Dan Allah juga 

yang menjadikan matahari dan bulan beredar berdasar perhitungan yang 

sangat teliti, yang demikian itu bertujuan untuk menjadi perhitungan waktu 

bagi kamu semua. Itulah, yakni yang diuraikan oleh ayat-ayat ini dan ayat-

ayat yang lalu. Takdir ketetapan Allah yang Maha Perkasa sehingga tidak 

dapat dibatalkan oleh siapa pun lagi, Maha Mengetahui sehingga semua 

diatur-Nya secara amat teliti lagi tepat. Kata (husbana) terambil dari kata 

(hisaba). Penisbatan huruf alif dan Nun, memberi arti kesempurnaan 

sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. 

Penggalan ayat ini dipahami oleh sebagian ulama dalam arti peredaran 

matahari dan bumi terlaksana dalam satu perhitungan yang sangat teliti. 

Peredaran benda-benda langit sedemikian konsisten, teliti dan pasti, 

sehingga tidak terjadii tabrakan antara planet-planet, dan dapat diukur 

sehingga diketahui-misalnya kapan terjadinya gerhana- jauh sebelum 

terjadinya. 

Ada juga ulama yang memahami penggalan ayat tersebut dalam arti 

Allah menjadikan peredaran matahari dan bulan sebagai alat untuk 

melakukan perhitungan waktu;tahin;bulan;minggu dan hari bahkan menit 

dan detik. Bulan memantulkan sianr matahari ke arah bumi dan 

permukaannya yang tampak dan terang, hingga terlihatlah bulan tsabit. 

Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi diantara matahari 

dan bumi, bulan itu menyusut, yang berarti bulan sabit baru muncul untuk 

seluruh penduduk bumi. Adan apabila berada di arah berhadapan dengan 

matahari, diman bumi berada di tengah akan tampak bulan purnama. 

Kemudian, purnama itu kembali mengecil sedikit demi sedikit kepada paryh 

kedua.  

Dengan begitu, sempurnalah satu bulan qamariah selama 29,5309 

hari. Atas dasar itu, dapat ditentukan penanggalan Arab sejak munculnya 

bulan sabit hingga tampak sempurna. Bila bulan sabit itu tampak seperti 

garis tipis di ufuk barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah 
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tenggelamnya matahari dapat dilakukan () pada bulan baru. Dengan 

demikian dapat ditentukan bulan Qamariah dengan mudah. Perputaran bulan 

itulah yang mengajarkan manusi cara perhitungan, termasuk diantaranya 

bulan haji. Peredaran matahri mengilhami perhitungan hari dan tahun  

sedang peredaran bulan mengilhami perhitungan bulan.  

Ayat diatas juga mengisyaratkan dampak perbeaan matahari dan 

bulan terhadap munculnya cahaya dan gelap. Kedua makna husbanaa dapat 

dterima oleh ulama tanpa memilih satunya. Kata (taqdira) takdir digunakan 

oleh al-Qur‟an untuk makna pengaturan dan ketentuan yang sangat teliti. 

Kata ini terulang di dalam al-Qur‟an sebanyak tiga kali dalam konteks 

uraian penciptaan. Ia digunakan untuk menunjukkan konsistensi hukum-

hukum Allah yang berlaku di alam raya.
54

  

3.3.2 Al-Maraghi dalam tafsir Al-maraghi 

Falqus Shubhi: menyingsingkan dan membelah kegelapan malam 

dengan tiang penegak pagi yang tampak diarahkan oleh terbitnya matahari 

dari ufuk dalam bentuk empat persegi panjang. Penyingsingan pagi itu 

belum berarti, sebelum kegelapan teruak dari depannya dan hilang 

disampingnya.  

Dia menjadikan malam sebagai waktu diam dan beristirahat bagi 

orang yang lelah dari pekerjaannya di waktu siang. Dia mencakup fisik jiwa, 

disertai tenangnya hati dan pikiran. 

Malam dinamakan waktu diam, karena pada waktu itu tidak mudah 

bergerak dan melakukan berbagai pekerjaan, sebagaimana waktu malam 

dikhususkan menjadi gelap, dan siang menjadi terang. 

Kebanyakan makhluk hidup dari jenis manusia dan hewan 

meninggalkan pekerjaan dan usahanya di waktu malam lalu menuju tempat 

tinggalnya untuk beristirahat. Istirahat ini baru tercapai dengan tidur, yang 

pada waktu itu anggota-anggota tubuh dan perasaan diam dengan 

berhentinya gerakan sadar. Seperti halnya anggota-anggota tubuh bagian 

dalam, menjadi diam secara relatife, sehingga berkuranglah denyutan 

jantung, berkurang pula kerja sel-sel tubuh dalam mengeluarkan lender, 
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keringat dan lain-lain, pernafasan menjadi lambat, tekanan darah pada 

pembuluh menjadi berkurang, terutama pada permulaan tidur, perasaan 

menjadi melemah, hingga hampir hilang, dan urat-urat syaraf pun 

beristirahat agar seluruh anggota tubuh beristirahat. 

Matahari dan bulan berjalan sesuai dengan hitungan dan bilangan. 

Keduanya beredar untuk kemaslahatan makhluk. Terbit dan terbrnamnya, 

perubahan dan perbedaan penampilan yang tampak darinya, semua berjalan 

menurut perhitungan. Ayat pertama ialah menyingsingkan pagi-sambil 

dengan itu Allah mengingatkan manusia yang berpikir akan buatan-Nya 

dengan menaburkan cahaya yang menampakkan keindahan alam, pangkal 

masa bergeraknya makhluk hidup untuk bangun dan duduk, serta penggerak 

manusi menuju pekerjaan yang mudah dilakukannya. Di sisni terdapat 

kebijaksanaan dan rahasia-rahasia Allah. Ayat kedua menjadikan malam 

sebagai waktu untuk diam. Ia adalah nikmat dari Allah, agar tubuh 

beristirahat, jiwa menjadi tenang setelah bekerja llah di siang hari. Allah 

berfirman: 

 “ dan karena rahmat-Nya, Dia menjadikan untuk kalian malam dan siang 

supaya kalian beristirahat pada malam itu, an supaya kalian mencari 

sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kalian bersyukur 

pada-Nya.” (Al-Qasas, 28:73). 

Ayat ketiga, menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itu 

adalah salah satu karunia yang agung dari Allah. Sebab, setiap manusia 

butuh mengetahui perhitungan waktu untuk kepentingan mereka dalam 

peribadatan, muamalah, dan penanggalan. 

Para sarjana astronomi telah sepakat, bahwa bumi mempunyai dua 

gerakan; gerakan yang sempurna dalam 24 jam, yang merupakan poros 

penghitungan hari; dan gerakan sempurna dalam setahun. Dengan gerakan 

ini, terjadi perbedaan musim, dan ia merupakan poros perhitungan matahari. 

Perbuatan yang maha-tinggi dan teramat indah serta rapi ini adalah 
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ketentuan Al-Khaliq yang berkuasa dalam mengatur kerajaan-Nya yang 

agung, tidak ada perselisihan di dalamnya.
55

  

3.3.3 Sayyid Quthb dalam tafsirnya 

Zat yang menumbuhkan biji dan bibit itu, Dia pulalah yang 

menyingsingkan pagi. Dialah menjadikan malam utuk bristirahat. Dia yang 

menjadikan gerakan dan perputaran matahari dan bulan terhitung dengan 

pasti. Semua itu ditentukan dengan kekuasaan-Nya yang menguasai segala 

sesuatu. Juga dengan ilmu-Nya yang melingkupi segala sesuatu. 

Timbulnya pagi dari kegelapan adalah gerakan yang bentuknya 

menyerupai tumbuhan biji dan bibit. Timbulnya cahaya dalam gerakan itu 

adalah seperti tibulnya tunas dalam gerakan ini. Diantara keduanya terdapat 

kemiripan dalam gerakan, dinamika, keagungan, dan keindahan. Hal ini 

dapat dilihat pengungkapan fakta-fakta yang sama sifat dan hakikatnya.  

Di antara tumbuhnya biji dan bibit, dengan tumbuhnya pagi dan 

diam nya malam, terdapat satu hubungan yang lain. Karena pagi dan sore, 

gerak dan diam, dalam semesta ini-atau bumi ini- memilki hubungan 

langsung dengan tumbuhan dan kehidupan. 

Keadaan bumi yang berputar seperti ini engan dirinya didepan 

matahari, dan keadaan bulan dengan besar seperti ini dan jarak seperti ini 

dengan bumi, juga keadaan matahri dengan besat sepertti ini semua itu 

berdasarkan perhitungan dan ketentuan Allah. 

 Mereka ada yang mengatakan bahwa kehidupan ini suatu 

“kecelakaan” yang terjadi dalam semesta. Menurut mereka, semesta ini 

tidak menerima kehidupan, dan malah tampaknya ia memusuhinya. 

Kecilnya planet yang ditempati oleh jenis kehidupan ini, memberikan 

petunjuk atas hal itu seluruhnya. Bahkan, ada diantara mereka berkata 

bahwa kecilnya bumi ini menunjukkan bahwa jika semesta ini mempunyai 

tuhan, niscaya ia tidak akan merepotkan dirinya untuk memberika perhatian 

terhadap  kehidupan ini. Banyak perkataan kosong lainnya, yang kadang-

kadang mereka namakan sebagai, “ ilmu pengetahuan” .terkadangpula 
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mereka namakan sebagai filsafat. mereka tidak siap untuk 

mendiskusikannya sekalipun.  

Mereka itu pada dasarnya hanya medasarkan penilaian mereka pada 

hawa nafsu yang tertanam dalam diri mereka. Jadi, mereka sama sekali tidak 

mendasarkan diri hingga pada temuan-temuan ilmu pengetahuan mereka 

yang berkuasa atas diri mreka. Karena itu, jika sesorang membaca 

keterangan mereka, niscaya ia akan dapati mereka seakan-akan sedang 

berkelahi menghap hakikat yang mereka akui sebelumnya. Namun, mereka 

takut menghadapinya. 

Mereka lari dari Allah yang dalil-dalil wujud-Nya, keesaan-Nya 

yang mutlak menghadapi mereka dari segenap penjuru. Frann allen, seorang 

biolog yang beberapa paragraph dari artikelnya yang telah kami kutip pada 

pembicaraan sebelumnya, berkata tentang timbulnya kehidupan, “ kesesuain 

bumi sebagai tempat hidup dalam berbagai bentuknya, tidak mungkin di 

tafsirkan berdasarkan koensidens atau acak. 
56

 

 

3.4  Tafsir Surah Fathir. 13  

                               

                             

    

Artinya: Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke 

dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan 

menurut waktu yang ditentukan. yang (berbuat) demikian Itulah Allah 

Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. dan orang-orang yang kamu seru 

(sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. 

3.4.1 Tantawi Jauhari dalam tafsirnya 

  Artinya memasukkan malam kepada siang maka adalah siang 

lebuh lama dari malam dalam ukuran aktu lebih kurang 10 jam hingga selain 

demikian, dan memasukkan siang ke dalam malam maka adalah malam lebih 

lama dari siang sebagaimana telah terdahulu. ( dzalikumullah rabbukum 
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lahulmulk), artinya menjadi fail bagi demikian. (walladzina tad‟una min 

dunihi ma yamlikuna min qimtir), dan ianya lapisan biji dan ianya kulit yang 

tipis yang ada padanya  menguliti.
57

 

3.4.2  Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

Kelompok ayat ini pun menunjukkan kekuasaan Allahyang 

sempurna dan besar dalam menaklukkan malam dengan kegelapan dan 

siang dengan terang. Allah memanjangkan dan memendekkan masing-

masing keduanya selaras dengan perbedaannya.” Dia menundukkan 

matahari, bulan,” bintang, gugusan planet yang bergerak, gugusan planet 

yang tetap, planet yang bergerak cepat. Semuanya berjalan menurut kadar 

tertentu dan cara yang teratur sebagai ketetapan dari yang Perkasa lagi Maha 

Mengetahui.” Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan,” 

yaitu hingga hari kiamat.” Yang berbuat demikian adalah Tuhanmu.” Yang 

melakukan semua ini adalah Tuhan yang Maha Agung, Yang tidakada 

Tuhan kecuali Dia.
58

 

3.4.2   Al-Maraghi dalam Tafsirnya  

Allah memasukkan malam ke dalam siang sehingga siang menjadi 

panjang daripada malam 1 jam atau lebih. Dan memasukkan siang ke dalam 

malam sehingga malam menjadi lebih panjang disbanding siang 1 jam atau 

lebih. 

Dan Dia memperjalankan bagimu matahari dan bulan sebagai 

karunia dari-Nya kepadamu dan rahmat-Nya kepadamu supaya kalian 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya, disamping supaya kamu 

tentram di waktu malam dan mencari karunia dari Allah di waktu siang. Dan 

keduanya masih tetap berjalan sedemikian rupa sampai suatu saat 

ditentukan, keduanya takkan berkurang dari itu dan takkan melampauinya, 

yaitu hari kiamat. 

Yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, itulah 

sesembahanmu yang tidak patut beribadah kecuali kepada-Nya. Dan Dia-lah 
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Tuhanmu yang mempunyai milik sempurna, kekuasaan mutlaq, pemaksaan 

dan penekanan. Sedang siapapun di langit dan di bumi adalah hamba-Nya 

yang berada di bawah genggaman dan kepalan-Nya. Sedang patung dan 

berhala yang kamu sembah tidaklah memiliki sesuatu betapa pun kecilnya, 

bahkan mereka adalah milik dari Allah yang menciptakan kekuatan-

kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan.
59

 

 

 

1.4.3 Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya 

“ Dia masukkan malam ke dalam siang dan Dia masukkan siang ke 

dalam malam.” Ini pun bukti dari Kemahakuasaan Allah itu. Dia mengatur 

pergantian malam dengan siang dan siang dengan malam; siang yang 

diliputi cahaya dan malam yang gelap gulita, antara keduanya masuk-

memasuki. Artinya sangatlah teratur dan indah pergantian itu, sehingga 

sangatlah mengagumkan kita. 

Kalau kita kagum dan memuji atas kepandaian dan keahlian seorang 

pilot kapal udara, yang sangat enak tidak terasa ketika dia landing, 

mencecahkan rodanya ke atas lapangan ketika menurun, bagaiman kita tidak 

akan kagum menyaksikan pergantian siang dengan malam dan malam 

dengan siang? 

Matahari tidak datang sekali muncul melainkan didahului oleh fajar. 

Kian lama kian terang sampai matahari timbul di sebelah timur. Matahari 

tidak hilang sekalai habis, melainkan beransur terbenamberansur terbenam. 

Dan setelah dia terbenam sisa siang tidak sekaligus habis, melainkan 

beransur datangnya malam. Syafak yang merah masih ada di sebelah barat, 

sampai hilang beransur hilang sebagaiman terbitnya fajar sampai terang 

beransur terang.  

Dan pergantian siang dan malam itu tidak pula sama pada 

ukurannya. Kadang-kadang malam lebih panjang, yaitu ketika musim 

dingin. Kadag-kadang siang lebih panjang, yaitu ketika musim panas. Tetapi 

kumpulan siantara keduaya tetap dua puluh empat jam.  
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Di Kutub Utara matahari muncul hanya sekali dalam enam bulan. 

Tetapi bukan berarti bahwa seluruh alam jadi kelam. Matahari yang tidak 

muncul-muncul itu masih tetap mengirimkan cahayanya dari tempat yang 

tidak kelihatan. Oleh sebab itu kegiatan hidup di daerah Skandivania 

tidaklah berubah; orang bertanam, kedai-kedai tetap terbuka dan kantor-

kantor tidak tutup. Tanggal-tanggal dari 1 Januari sampai 31 Desember 

masih berjalan seperti biasa. Sebab selain Allah mengatur alam demikian 

rupa,Dia pun memberikan akal kepada manusia yang dengan akal itu dia 

berusaha menyesuaikan diri dalam hidup di tengah alam ciptaan Tuhan. 

“ Dan Dia tundukkan matahari dan bulan.”  Matahari dan bulan 

adalah makhluk ciptaan Allah sebagaimana seluruh alam yang lain. Sebab 

itu maka beredarnya matahari dan bulan adalah tunduk kepada apa yang 

ditentukan Allah. Di dalam Surat 36, (Yaa-Siin) kelak, dalam ayat 37 

sampai ayat 40 akan diterangkan lagi oleh Allah dalam penjelasan yang lain 

tentang perjalanan matahari dan bulan. Di ayat 40 dijelaskan bahwa 

matahari tidaklah pantas baginya mengejar bulan dan malam tidaklah 

mendahului siang. Itulah kepastian ketundukan akan aturan Ilahi. Kalau 

alam tidak mematuhi aturan Ilahi niscaya kacaulah perjalanan alam ini. 

Tuhan pun menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu ditundukkan 

oleh Tuhan, mesti mengikuti aturan Tuhan, terutama adalah untuk manusia. 

Ini dijelaskan dalam Surat 14, Surat Ibrahim ayat 33. Juga dalam Surat 16, 

an-Nahl (lebah) ayat 12. 

Tegasnya ialah bahwa kalau matahari dan bulan itu tidak teratur 

jalannya menurut yang diaturkan oleh Allah, niscaya manusia tidak dapat 

hidup di muka bumi ini. Ini pun dijelaskan oleh Tuhan di dalam Surat 28, 

al-Qashas, ayat 71-72, yang artinya ialah kalau malam terus-menerus 

sampai hari kiamat, siapakah selain Allah yang sanggup membawakan 

cahaya? Dan kalau siang terus menerus sampai hari kiamat, siapakah selain 

Allah yang sanggup membawakan malam? 

Dan kalau memang itu kejadian, tentu tidak ada manusia di muka 

bumi. Melihat susunan peraturan yang demikian, dapatlah disimpulakan 

dengan dengan penuh penuh iman dan ilmu bahwa hidup manusia di muka 
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bumi bergantung kepada peraturan-peraturan yang disusun oleh Allah atas 

seluruh alam ciptaan-Nya. 

“ Tiap-tiapnya itu mengedar menurut janji yang telah ditentukan.” 

Artinya ialah bahwa sebagai makhluk Tuhan, matahari dan bulan, demikian 

juga berjuta-juta bintang di langit, termasuk bumi ini, semuanya itu 

mengedar adalah menurut janji yang yang telah ditentukan oleh Tuhan. 

Tidak dia akan mengubah jalannya, tidak dia akan terlambat atau tercepat 

dari ukuran waktu yang ditentukan itu, sampai kepada janji yang ditentukan. 

Yaitu, sampai kepada asa berhentinya atau rusaknya. Sebab dia adalah alam, 

dan alam tidaklan ada yang kekal. Alam mulanya tidak ada, kemudian ada 

dan kemudiannya akan lenyap, dengan melalui berbagai percobaaan. 

Dapatlah dipastikan dengan jalan pikiran yang teratur, logika yang mantap 

bahwa mustahillah matahari dan bulan dan bintang-bintang akan kekal, 

sebagaimana kekalnya Tuhan, semuany pasti akan datang saatnya atau 

kiamatnya. Cuma soal waktu saja, ada yang sebentar, ada yang lama dan ada 

yang sangat lama. Yang kekal hanya Allah saja. 

“ Demikian itu Allah!” kata-kata ini adalah penegasan tentang 

bagaiman Kebesaran Allah dan Mha KuasaNya. Bumi yang begini besar, 

yang mengandung empat perlima lautan dan seperlima daratan, bulan 

sebagai satelit bumi, matahari yang beribu-ribu kali besarnya dari bumi ini, 

dari beribu berjuta bintang, ada pula yang lebih besar dari matahari, semua 

tunduk kepada ketentuan Allah. Alangkah Besarnya Allah. Allahu Akbar! “ 

Tuhan kamu!” BagiNyalah seluruh kekuasaan!” tak ada sesuatu pun yang 

lain yang berkuasa. Adalah amat bodoh manusia jika dia menggantungkan 

harapan dan menyangka bahwa ada pula selain Allah yang berkuasa. 

“ Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Dia, tidaklah yang 

lain itu mempunyai kekuasaan apa-apa, walaupun setipis kulit ari.” 

Sedangkan matahari, yang disangka oleh setengah orang zaman jahiliyah 

sebagai pusat kekuasaan, sehingga ada yang menyembahnya, adalah semata-

mata tunduk kepada peraturan ilahi, menurut jangka waktu yang telah 

ditentukan, sehingga yata bahwa matahari itu tidak berkuasa apa-apa, 

walaupun setipis kulit ari. Setipis kulit pembungkus kacang di bawah kulit 
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kerasnya. Setipis kulit ari salak yang sangat tipis di bawah kulitnya yang 

luar. Bahkan beras pun mempunyai kulit ari yang sangat tipis. Setipis itu 

pun tidak ada kekuasaan dari apa yang kamu sembah selain Allah. 

Inilah satu perumpamaan yang sangat jauh mengambil perbandingan 

untuk memberi peringatan kepada orang-orang bodoh yang 

mempersekutukan yang lain dengan Allah. Alangkah bodohnya orang yang 

memindahkan persembahan dan pemujaan dari Allah Yang Meenguasai 

bumi dan langit ketujuh tingkatnya. Kepada matahari dan bulan dan bintang, 

kepada sesuatu khayalan yang setipis kulit ari pun tidak ada mempunyai 

kekuasaan.
60

  

1.4.4 Departemen Agama dalam al-Qur’an dan Tafsirnya 

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa Dia yang 

memasukkan malam ke dalam siang, maka jadilah siang itu lebih panjang 

dari malam, begitu pula sebaliknya Dia memasukkan siang ke dalam malam 

maka jadilah malamitu lebih panjang dari siang. Silih bergantianya siang 

dengan malam merupakan suatu rahmat dari Allah SWT. Di waktu siang 

manusia bekerja mencari rezki dan di waktu malam di jadikan waktu 

istirahat untuk melepaskan lelah dan mengumpulkan tenaga-tenaga baru 

untuk di pergunakan lagi esok harinya. 

Dialah yang menundukkan siang dan malam; matahari dan bulan, 

keduanya beredar menurut ketentuan yang telah digariskan. Tidak satupun. 

Diantaranya yang menyalahi ketentuan itu, sehingga tidak  terjadi tabrakan, 

ini semua merupakan suatu rahmat dari Allah SWT, karena dengan 

demikian dapatlah diketahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, 

sebagaiman ditegaskan Allah SWT dalam ayat yang lain:  

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi 

perjalanan bulan itu, upaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan.”  
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Yang melakukan semuanya itu tidak lain hanyalah Allah SWT. 

Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang sempurna, kekuasaan yang mutlak. 

Dialah Tuhan yang wajib disembah. Sembahan-sembahan mereka itu tidak 

memiliki sesuatu daya kemampuan sedikitpun, sekalipun setipis kulit ari, 

bahkan sembahan mereka itu milik Allah SWT Pencipta semesta alam.
61

  

 

 

 

3.5  Tafsir Surah Fussilat. 37 Peran Matahari dalam Fotosintesis 

                            

              
 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, 

matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi 

sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. 

(Qs. Fussilat: 37) 

3.5.1.  Sayyid Quthb dalam tafsir fi zilalil Qur’an 

Ayat-ayat ini terpampang bagi mata dan dapat dilihat baik oleh 

orang pintar maupun orang bodoh. Ayat-ayat ini menimbulkan kesadaran 

langsung pada kalbu manusia, walaupun manusia tidak mengetahui sedikit 

pun tentang hakikat ilmiahnya. Ternyata antara ayat-ayat tersebut dan dunia 

manusia memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sekadar 

pengetahuan ilmiah. Di antara keduanya memiliki hubungan penciptaan, 

kejadian, dan pembentulan. Manusia berasal dari alam dan alam berasal dari 

manusia. Penciptaan manusi berarti penciptaan alam. Materi manusia berarti 

materi  alam. Kejadian manusia berarti kejadian alam. Hukum manusia 

berarti hukum alam. Tuhan manusia juga tuhan alam. Karena itu, manusia 

menghadapi alam dengan perasaan yang dalam disertai getaran dan 

pemahaman langsung terhadap bahasa alam. 

Karena itu, biasanya Al-Qur‟an menganggap cukup dengan 

mengarahkan kalbu kepada alam dan menyadarkan kelalaiannya dari alam. 
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Kelalaian ini terjadi karena sudah terlampau biasa atau karena 

bertumpuknya halangan dan rintangan. Lalu, Al-Qur‟an menyibakkan 

rintangan tersebut dari manusia agar kalbu tersadar kembali, hidup, dan 

menyayangi alam semesta yang bersahabat ini serta bersama-sama 

merespons melalui pengetahuan lama yang mengakar secara dalam. Ayat ini 

mengisyaratkan salah satu bentuk penyimpangan tersebut. Ada suatu kaum 

yang memahami matahari dan bulan secara berlebihan, menyimpang, dan 

sesat. Lalu, mereka menyembah keduanya supaya lebih mendekatkan 

mereka kepada Allah karena keduanya merupakan makhluk Allah yang 

paling terang.  

Kemudian tampillah Al-Qur‟an mengembalikan penyimpangan 

mereka dan meleyapkan kepalsuan akidahnya. Al-Qur‟an berkata kepada 

mereka,” Jika kamu menyembah Allah dengan benar, janganlah menyembah 

matahari dan bulan, tetapi sembahlah Allah yang telah mnciptakannya. Al-

Khaliq adalah satu-satu zat yang dituju oleh seluruh makhluk. Matahari dan 

bulan sama seperti kamu, yaitumenuju kepada penciptanya. Karena itu 

hadapkanlah dirimu, bersama keduanya, kepada Al-Khaliq Yang Esa yang 

berhak kamu ibadahi. 

Pada khalaqahunna digunakan kata ganti jamak muannast karena 

melihat jenisnya serta planet dan bintang lain yang sekelompok dengannya. 

Pemakaian dhamir muannast bagi orang berakal bertujuan menisbatkan 

kehidupan dan akal pada keduanya. Allah menggambarkan mereka sebagai 

sosok yang memiliki mata. 

Jika mereka tetap sombong setelah Allah menyajikan ayat-ayat ini 

dan setelah menerangkannya, maka penjelasan ini tidak boleh didahulukan 

atau diakhirkan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi, karena selain 

mereka tetap beribadah kepada-Nya tanpa keengganan.
62

 

3.5.2 Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya  

Dan setengah daripada ayat-ayat Nya ialah malam dan siang dan 

matahari dan bulan.” Pergantian diantara malam dengan siang- sebagaiman 

yang telah kita ketahui pada beberapa ayat yang sebelumnya dan kita alami 
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setiap masa adalah sangat erat hubungannya dengan diri kita sendiri. 

Pergantian malam dengan siang adalah pergolakan dalam hidup kita. Akan 

naik atau kan jatuh, akan jaya atau bahaya. Matahari dan bulan pun 

demikian pula. Terbitnya matahari membawakan siang; maka ramailah 

orang berusaha mencari penghidupan.  

Terbenamnya matahari segala sesuatu menjadi gelap dan hari pun 

malam, dan alam pun kelam. Manusia tidak bergerak lagi karena kesepian 

malam. Sebab itu ada orang menyangka bahwa peredaran mataharilah yang 

menentukan hidup kita. HARI itu sendiri di dalam bahasa kuno artinya ialah 

Tuhan. Matahari berarti Mata dari Tuhan. Sebab itu maka datanglah sabda 

Tuhan selanjutnya; “ Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan 

pula kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang Menciptakan 

semuanya itu, jikalau adalah kamu kepadaNya saja hendak menyembah.” 

Sebab malam dan siang, matahari dan bulan, bukanlah semuanya itu Allah.  

Semuanya itu hanyalah tanda dari kekuasaan Allah. Mereka sendiri 

tidaklah bergerak, tidaklah beredar kalau Allah tidak mengizinkan. Apalagi 

masih banyak lagi makhluk Tuhan, alam lain yang berlipat-ganda beribu 

kali besarnya dari matahari dan dari bulan itu. Bahkan yang satu juta kali 

matahari besarnya. Oleh sebab itu, tumpukkanlah sembah kepada Yang Satu 

saja, kepada Maha Pencipta dari semua itu.
63

 

3.5.3 Departemen agama dalam al-Qur’an dan Tafsirnya 

Ayat ini menerangkan bahwa diantara tanda-tanda kebesaran dan 

kekuasaan Allah adalah malam sebagai waktu istirahat, siang waktu bekerja 

dan usaha, matahar yang memancarkan sinarnya, bulan yang bercahaya, dia 

yang mengatur perejalanan planet-planet pada garis edarnya di cakrawala 

sehingga dengan demikian diketahui perhitungan tahun, bulan, hari dan 

waktu sebagaimana firman Allah SWT: 

Artinya: Dia- lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi 

perjalan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu). (Qs. Yunus: 5) 
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Setelah Allah SWT menerangkan tanda-tanda kebesaran dan 

kekuasaanNya itu. Dia memperingatkan hamba-hamba Nya, agar jangan 

sekali-kali bersujud kepada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Nya itu 

seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Jangan sekali-kali 

memuliakannya, menyembah dan menganggapnya mempunyai kekuatan 

gaib yang ada padanya, karena semua itu hanya Dia-lah yang menciptakan, 

menguasai, mengatur dan menentukan ada dan tidaknya.  

Seakan-akan ayat ini menerangkan dan mengingatkan bahwa 

manusia adaah makhluk Tuhan yang paling mulia diantara makhluk-makluk 

yang diciptakannya. Karena itu tidak pantasa manusia memuliakan, 

menganggap keramat dan menghormati makhluk Tuhan yang lebih rendah 

daripadaNya. Yang patut di sembah dimuliakan dan dihormati oleh sesuatu 

yang paling berkuasa dan paling mulia  yaitu Alah SWT. Seandainy ada 

manusia yang menyembah dan memuliakan makhluk selain Allah berarti 

manusia telah merendahkan martabat dirinya sendiri.  

Ayat ini juga memperingatkan manusia yang memperserikatkan 

Allah, penyembah-penyembah patung, matahari, bulan dan bintang-bintang. 

Hendaklah ia menyadari kedudukannya diantara makhluk-makhluk yang 

lain itu.
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