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BAB II 

TINJAUAN UMUM  AHSAN TAQWIM STUDY SURAT AT-TIN  

 

A.  Surat at-Tin (95) :1-8 

                        

                     

                     

        

Artinya : 1.  Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun 

              2.  Dan demi bukit Sinai 

              3.  Dan demi kota (Mekah) Ini yang aman, 

                4. Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang            

sebaik-baiknya . 

 5.  Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya      

(neraka),   

 6.  Kecuali orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal saleh;     

Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 

                7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari)       

pembalasan  sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 

                  8.  Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya 

 

Surat at-tin turun di Mekkah sebelum Nabi Saw berhijrah ke Madinah 

menurut mayoritas ulama. Nama surat at-Tin atau Wa at-Tin adalah satu-satunya 

nama yang diperkenalkan ulama. Surat at-tin  turun sebelum surat al-buruj dan 

sesudah surat Quraisy terdiri dari 8 ayat.
1
 Surat at-tin termasuk kelompok surat 

Makkiyah nama at-tin diambil dari kata at-tin yang terdapat pada ayat pertama 

                                                           
1
M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian  Al-Qur’an Juz 

‘Amma Vol 15, Jakarta, Lentera Hati, 2002,hlm.371 
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artinya buah tin.
2
 Penjelasan mengenai pembagian Makkiyah dan Madaniyyah di 

tinjau dari empat perspektif yaitu masa turun, tempat turun, objek pembicaraan, 

dan tema pembicaraan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Makkiyah adalah ayat-ayat yanng turun sebelum Rasullulah Saw hijrah ke 

Madinah, meskipun ayat tersebut tidak turun di Mekkah. Sedangkan Madaniyyah 

ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah  hijrah meskipun ayat tersebut tidak turun 

di Makkah atau Arafah. 

Dari segi tempat turunnya, maka Makkiyah turun di Makkah, dan 

sekitarnya, seperti Mina, Arafah dan Hubaidah. Adapun Madaniyyah adalah ayat 

yang turun di Madinah dan sekitarnya termasuk wilayah Uhud, Quba,  dan Sil. 

Objek pembicaraan Makkiyah adalah penduduk Makkah dan ayat Madaniyyah 

ditunjukan pada penduduk Madinah. Jika dilihat dari pembicaraan, ayat-ayat 

Makkiyah berisi ajaran tauhid, sedangkan ayat-ayat Madaniyah berisi tentang 

ibadah, Muamalah dan hukum-hukum lainnya.
3
 

B. Asbabun Nuzul Surat  at-Tin 5-6  

Memahami al-Qur’an sebagai kitab suci dan sumber utama ajaran Islam, 

pengetahuan tentang sosiologis-historis masyarakat Arab ketika al-Qur’an 

diturunkan menjadi suatu hal yang harus dikuasai. Pengetahuan mengenainya 

dapat membantu  mufasir memahami al-Qur’an. Oleh sebab itu, ilmu asbabun 

nuzul menjadi penting. Untuk mengantarkan  suatu  pemahaman dan membantu 

menetapkan hukum.
4
 Karena tidak bisa diabaikan dalam  menafsirkan al-Qur’an, 

asbabun nuzul harus dipedomani dan dijadikan sumber dalam menangkap makna 

                                                           
2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X, Jakarta, PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012,  hlm. 707 
3
Mana’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran, Jakarta, PT. Mitra Kejaya Indonesia, 

cet.6, 2001, hlm, 84-87  
4
Halimatussa’diyah, Ulumul Qur’an,  Palembang,  IAIN Raden Fatah Press, 2007, hlm.85 
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dan maksud ayat-ayat al-Qur’an. Seperti firman Allah Swt tentang asbabun nuzul 

surat at-tin (95) :5-6 

                   

   

  
 

Artinya:  5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya   

(neraka), 

 
6. Kecuali orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 

Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 

 

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat at-tin ayat ke-5 memberikan 

pengertian bahwa pada saat manusia akan dikembalikan pada tinggkat pikun 

(seperti bayi lagi). Sejalan dengan itu, perna Rasulullah Saw ditanya tentang 

kedudukan orang pikun. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ke-6 dari surat at-

tin sebagai penegasan bahwa orang yang beriman dan selalu beramal saleh 

sebelum datang pikun, telah mendapat pahala yang banyak sekali. Tiada terputus 

sama sekali (amal jariyah) dari sisi Allah Swt.
5
 (HR. Ibnu Jarir dari al-aufi dari 

Ibu Abbas.  

 Orang yang telah diberikan anugerah  iman, amal saleh, dan akhlak yang 

mulia. Maka, mereka mendapatkan tempat tinggi di surga dan pahala yang tiada 

putus-putus yaitu kelezatan yang melimpah, kesenangan yang tak henti-henti, dan 

kenikmatan yang terus bertambah untuk selama-lamanya.
6
 

                                                           
5
A.Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an, Jakarta, PT. 

RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 925 
6
Yusuf Muhammad Al-Owaid, Tafsir Ringkas Juz Amma, Jakarta, Akbar, cet 1, 2002, 

hlm.151 
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C. Munasabah Surat at-Tin 

Munasabah  adalah  hubungan atau  keterkaitan dan  keserasian antara ayat-

ayat al-Qur’an, Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Imam as-Sayuti, 

mendefenisikan munasabah keterkaitan ayat-ayat al-Qur’an antara sebagian mana 

dengan sebagian yang lain, sehingga dapat terlihat sebagai suatu ungkapan yang 

rapi dan sistematis. Berdasarkan kajian munsabah, ayat al-Qur’an tidak terasing 

dari satu yang lain. Mempunyai keterkaitan, hubungan, dan  keserasian. 

Hubungan ini terletak antara ayat dengan ayat, antara nama surat dengan isi surat, 

awal surat dengan akhir surat, antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam setiap 

ayat dan sebagainya.
 7

 

1. Munasabah  Awal Surat Dengan Akhir al-Insyirah dan at-tin 

 Pada Surat al-Insyirah merupakan surat ke (94) sebelum surat  at-tin (95) 

sehingga dapat diambil munasabah diantara kedua surat tersebut yaitu pada awal 

surat dengan akhir. Dalam surat al-insyirah Allah Swt memerintahkan kepada 

Nabi Muhammad Saw sebagai manusia sempurna, sedangkan dalam surat at-tin 

diterangkan bahwa manusia itu mempunyai kesanggupan baik lahir maupun batin, 

kesanggupan itu akan menjadi kenyataan apabila mengikuti jejak Nabi 

Muhammad Saw.
8
  

2. Munasabah Awal Surat Dengan Akhir al-Alaq dan at-Tin 

1) Surat at-Tin menerangkan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi 

fisik dan psikis yang sempurna. Oleh karena itu, akan menjadi 

makhluk termulia apabila berbuat baik. Dalam surat al-Alaq 

                                                           
7
Kadar M.Yusuf, Studi Al-Qur’an, Jakarta, Amzah, 2010, hlm.101 

8
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X...,hlm.707 
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dijelaskan asal usul manusia yaitu ‘alaqah yang sesungguhnya pada 

awalnya sangat rentan, tetapi karena kemahakuasaan Allah Swt, 

kemudian menjadi makhluk yang paling sempurna. 

2) Surat at-Tin diterangkan bahwa manusia akan  menjadi manusia 

sempurna apabila mendapatkan pelajaran agama dan pendidikan. 

Dalam surat al-Alaq diisyaratkan bahwa kunci pendidikan itu adalah 

kemampuan membaca dan memahami ayat-ayat Allah Swt yang 

tersurat dan yang tersirat. 

3) Surat at-Tin diterangkan bahwa manusia akan menjadi mahkluk 

terhina apabila menjadi manusia yang ingkar dan jahat. Dalam surat 

al-‘Alaq dijelaskan sifat-sifat manusia yang jahat dan hina itu.
9
 

3. Munasabah  Ayat Dengan Ayat  Surat At- Tin 

Didalam al-Qur’an terdapat banyak kata-kata untuk bersumpah, yang 

maksudnya untuk menguatkan kesan yang diberikan dalam ayat–ayat-Nya yang 

dipakai untuk bersumpah itu pastilah kata-kata yang mempunyai arti penting yang 

menunjukan kebesaran dan kekuasan-Nya.
10

 Seperti pada pembukaan surat at-tin  

menyangkut empat hal :  Wa-Tin, wa -Zaitun, Thur Sinin dan Baladi al-Amin, 

Demi kempat hal tersebut Allah Swt menegaskan sungguh Kami telah 

menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya.  

Dengan bersumpah dengan pembukaan surat at-tin tersesat seakan-akan 

menyampaikan pesan bahwa manusia diciptakan Allah Swt dalam bentuk fisik 

                                                           
9
Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid  X..., hlm.718 

10
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan tafsirnya jilid VII Juz 22-23-24,  PT. Citra Effhar, 

Semarang, 1993, hlm.274 
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dan psikis yang sebaik-baiknya akan bertahan seperti itu, selama mengikuti 

petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada para Nabi di tempat-tempat suci itu.  

Pada  ayat 5-8 melukiskan bahwa manusia yang telah diciptakan Allah Swt 

dalam bentuk sebaik-baiknya, akibat satu dari yang lain, dikembalikan Allah 

akibat ulah manusia itu sendiri ke tinggkat serendah-rendahnya. Ayat 6 

mengecualikan dengan menyatakan, tetapi orang-orang yang beriman dengan 

keimanan benar dan membutikan kebenaran imannya dengan mengerjakan amal-

amal saleh, maka bagi mereka secara khusus pahala  yang tiada putus-putus. 

Kemudian Allah Swt memberi  ganjaran dan balasan, maka ayat 7 dan 8 

mengecam para pendurhaka dengan menyatakan “maka apakah yang 

menyebabkanmu wahai manusia durhaka mengingkari keniscayaan hari 

pembalasan sesudah jelasnya keterangan-keterangan itu, ayat ke 7 menjelaskan  

bukankah  Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

dan mengutus para Nabi untuk menunjukan manusia jalan lurus serta memberi 

balasan dan ganjaran yang adil. Pada ayat ke 8 menjelaskan  bukanlah Allah Swt 

bijaksana dan seadil-adilnya hakim pemutus perkara dan pengutus sesuatu.
11

 

Pada ayat 5 dan 6 surat at-tin Allah Swt mengingatkan bahwa keadaan itu 

bisa berubah, manusia bisa menjadi makhluk yang paling hina. Sedangkan pada 

ayat 7 dan 8 menerangkan Allah Swt mencela orang yang masih mengingkari 

                                                           
11

M. Quraisy Shihab, Al-Lubab (Makna, Tujuan Pelajaran Al-Fatiha dan Juz’ama, Lentera 

Hati,Tanggerang, 2008, hlm. 221 
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ketentuan-Nya, karena tolak ukur itu paling benar, bahkan menjadi bukti Allah 

Swt maha bijaksana.
12

 

4. Munasabah  Antar Kalimat   Surat At-Tin 

Munasabah  antar kalimat pada Q.s at-tin ketiga ayat yang terdapat pada 

kalimat  طور سينين  dan البلد األ مين   الزيتون  ,التين ,   berpendapat pada ayat pertama 

bermakna tumbuhan atau buah tertentu, cenderung mengaitkan sumpah ini dengan 

ayat ke-4 yang menyatakan bahwa manusia telah diciptakan Allah Swt dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Swt bersumpah dengan menggunakan nama 

tunbuhan atau buah yang memilki banyak manfaat, sebagai isyarat bahwa 

manusia yang diciptakan Allah Swt juga memiliki potensi untuk dapat 

memberikan manfaat sebagaimana tumbuhan atau buah tersebut. Jika 

memanfaatkan potensinya maka tentulah akan memberikan manfaat sebagaimana 

pohon tin dan zaitun dan negeri yang aman.
13

 

D. Gambaran Umum Surat At-Tin  

Tema utama surat at-Tin (95) adalah uraian tentang manusia dari aspek 

kesempurnaan penciptaan dari jati dirinya serta sebab-sebab kejatuhannya.
14

 Surat 

ini mengandung sumpah Allah Swt, bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia 

dalam keadaan dan bentuk rupa yang sangat indah (ahsan taqwim). Allah Swt 

                                                           
12

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X...,hlm.716 
13

M.Quraisy Shihab,Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Juz ‘Amma 

Vol 15...,hlm.375.  
14

M.Quraisy Shihab, Al-Lubab (Makna, Tujuan Pelajaran al-Fatiha dan Juz’ama..., 

hlm.217 
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memfitrakan manusia dengan sangat baik, tetapi  apabila manusia tersebut sering 

mengikuti hawa nafsunya maka akan  jatuh kepada tingkat serendah-rendahnya.
15

 

E. Mufrodat Surat At-Tin 

1. Kata  التني (at-tin)  merupakan nama surat dalam al-Qur’an yaitu pada surat 

at-tin (95 :1-8 yang artinya buah tin, diambil nama dari awal ayat pertama 

surat tin, merupakan nama buah dan nama tempat (bukit) tertentu di 

Damaskus, Syiria  sedangkan  kata الزيتون  (az-zaitun) merupakan nama 

buah-buahan yang dapat diperas minyaknya dan nama tempat Nabi Isa as 

menerima wahyu. 

2. Kata نيطور سين  (Tur Sinin) mempunyai arti dalam ayat ini, Tur berarti 

gunung secara umum, menurut Ibnu Katsir, semua gunung yang ditumbuhi 

pepohonan disebut Tur (gunung) apabila tanpa tumbuhan disebut Jabal. 

Diatas gunung sinai, Nabi Musa as menerima taurat wahyu yang sangat  

menentukan  hukum syariat Musa as. 

3. Kata البلد األ مني  (Balad al- amin)  mempunyai arti  tempat atau negeri 

yang aman yaitu Mekkah al-Mukkaramah.
16

 Yaitu  tempat kelahiran Nabi 

Muhammad Saw yang telah dimuliakan.
17

 

                                                           
15

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majied  An-Nur  (X) Djuz 

28 sd/30 , Jakarta, Bulan Bintang, Cet 1, 1973, hlm.15 
16

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith jilid 3 Al-Qasas–An-Nas,i, Jakarta, Gema Insani, 

Cet 1,1434 H/2013 M, hlm. 854 

17
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Tafsir Al-Qur’an (x) Djuz 28/sd 30, Bulan 

Bintang,1973, hlm.153 
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4. Kata خلقنا  (khalaqna) artinya kami  telah menciptakan terdiri atas kata  

  yang berfungsi sebagai kata ganti nama. Kata (na) نا dan (khalaqah)  خلق

 atau kami yang menjadi kata nama itu menunjuk kepada jamak (na) نا

(banyak), tetapi bisa juga digunakan untuk menunjuk satu pelaku saja 

dengan maksud menggunakan kata “kami“. Allah Swt juga sering 

menggunakan kata tersebut  untuk menunjukan diri-Nya. Dari sisi lain 

pengunaan kata ganti adanya keterlibatan selain-Nya dalam perbuatan 

yang ditunjuk oleh kata yang dirangkaikan dengan kata ganti tersebut. 

Jadi, kata khalaqna mengisyaratkan keterlibatan selain Allah Swt dalam 

penciptaan manusia.
18

 

5. Kata اإلنسا ن (al-insan) berarti manusia yang dimaksud ayat ini, menurut  

al-Qurtubi adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Swt. 

Pendapat ini ditolak oleh pakar-pakar tafsir dengan alasan antara lain 

adanya pengecualian yang ditegaskan oleh ayat berikut yaitu, kecuali 

orang-orang yang beriman. Ini menunjukan bahwa ”manusia” yang 

dimaksud oleh ayat ini adalah jenis manusia secara umum, mencakup yang 

mukmin maupun yang kafir. Bahkan Bint asy-Syat’thi, merumuskan 

bahwa semua kata al-insan dalam al-Qur’an yang berbentuk definit yaitu 

dengan menggunakan kata sandang (ال( berarti menegaskan jenis manusia 

secara umum mencakup siapa saja. 
19

 

                                                           
18

M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian  Al-Qur’an Juz 

‘Amma Vol 15..,hlm.377 
19

M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian  Al-Qur’an Juz 

‘Amma Vol 15..,hlm. 378 
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6. Didalam kamus Munawir Al-Bisri   بأحَسن artinya sebaik-baiknya
20

. Adapun 

dikamus kamus akbar  ( َحَسَن)   ََحُسن  : berbuat baik.
21

 Dalam kamus 

komtemporer   أحسن أفَضل َأجَود أمجل : yang lebih baik, lebih utama, lebih 

indah,  ََأآلحَسن : yang terbaik optimal , ىف أحَسن  اآَلحوال ه    : dalam kondisi 

terbaik.
22

 

7. Kata  تقومي (taqwim) berakar dari kata ( قوم  ) (qawama) yang darinya 

terbentuk kata قائمة  (qai’mah),  dan (aqimu)  اقيمو ,istiqamah استقا مة 

sebagainya yang keseluruhan mengambarkan kesempurnaan sesuatu sesuai 

dengan objeknya. Kata تقو مي (taqwim) diartikan sebagai menjadikan 

sesuatu memiliki قوام (qiwam) yaitu bentuk fisik yang sesuai dengan 

fungsinya. 
23

 

8. Kata  رددنان  radadnahu terdiri  atas kata  ر د د  radada yang dirangkaikan 

dengan kata ganti dalam bentuk jamak  ( نا   )   serta kata ganti yang 

berkedudukan sebagai bentuk objek (  ه   ) hu/Nya. Uraian tentang kata ganti 

                                                           
20

Munawir Al-Bisri, Kamus:Indonesia-Arab-Arab-Indonesia, Surabaya, Pustaka Progressif, 

1999, hlm. 19 

21
Al-Qusyairy, Kamus Akbar Arab-Indonesia  Berserta Latinnya, Surabaya,  Karya 

Umum, t.th,hlm.16 

22
Stabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Komtemporer Arab-Indonesia, 

Yogyakarta, Multi Karya Grafika,T.th, hlm.44 

23
M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian  Al-Qur’an Juz 

‘Amma Vol 15..,hlm. 378 
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na serupa dengan uraian sebelumya, yang mengambarkan keterlibatan 

manusia dalam “kejatuhannya” ke tempat serendah-rendah. Bahkan tidak 

keliru jika dikatakan bahwa keterlibatan memalingkan atau 

mengembalikannya. Keselurahan makna tersebut dapat pula disimpulkan 

sebagai “perubahan keadaan  sesuatu seperti keadaan sebelumnya.” Atas 

dasar ini, kata tersebut dapat pula diartikan “menjadikan kembali”.
24

 

9. Kata ( أسفل ) asfala  dalam bentuk suferlatif dari kata as-sufl, as-safl, as-

sufalah/as-safalah. Dalam bahasa arab, kata asfala dan derivasinya 

bermakna rendah. Mulanya menunjukkan setiap tempat yang rendah, 

kemudian maknanya berkembang dalam bentuk metafor yang 

menunjukan  kerendahan martabat dan kehinaan.  

10. Kata (سافيلني)  safilin (tempat-tempat yang paling rendah dan hina) ini 

menjadi sifat kata berikutnya yaitu Jika dikaitkan dengan kalimat  

sebelumnya (summa radadnahu), maka kedudukanya adalah untuk 

menggambarkan manusia dikembalikan, yaitu dikembalikan  ke tempat 

(neraka) yang paling hina.  

Menurut Quraisy Shihab  dalam  tafsir al-misbah terdapat tiga pendapat 

para pakar tafsir mengenai tentang arti أسفل سافيلني asfala safilin : 

 Keadaan kelemahan fisik dan psikis di saat tuanya, seperti dikala 

masih bayi. Pendapat ini di tolak oleh semetara pakar, berhubung 

adanya pengecualian pada ayat berikut, “kecuali orang-orang yang 

                                                           
24

M.Quraisy Shihab,Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Juz ‘Amma 

Vol 15...,hlm 380 
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beriman dan beramal shaleh ”karena orang beriman pun dapat 

mengalami keadaan serupa. Makna ini dapat diterima jika kata ila 

diterjemahkan tetapi bukan kecuali.  

 Neraka dan kesengsaraan. Pendapat ini pun disoroti dengan 

pertanyaan, apakah manusia sebelumnya berada disana? kalau tidak, 

mengapa dikatakan “kami mengembalikannya?” pendapat ini dapat 

diterima jika kata radadnahu dipahami arti mengalihkan atau 

menjadikan. 

 Keadaan ketika ruh ilahi belum menyatu dengan diri manusia, dan 

pendapat ini yang lebih tepat. Karena ruh Ilahi mengantarkan  

kebutuhan-kebutuhan jasmani sesuai tuntutan ilahi. Ruh Ilahi adalah 

daya tarik yang mengangkat manusia ke tinggkat kesempurnaan, 

Ahsan taqwim, apabila hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya 

saja, maka akan dikembalikan kepada proses awal kejadiannya. 

sebelum ruh Ilahi menyentuh fisik kembali ke asfala safilin.
25

 

11. Kata  secara bahasa, kata iman (al-Iman) berarti (iman)  اميان

pembenaran (ath-thasdiq). Sedangkan menurut istilah syara’, iman 

adalah sebuah ungkapan mengenai pembenaran (kepercayaan) yang 

bersifat khusus, yaitu pembenaran kepada Allah Swt, para malaikat-

Nya, kitab-kitab, para Rasul, hari akhir serta pembenaran para qadar 

(takdir) yang baik maupun buruk.
26
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M.Quraisy Shihab,Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Juz ‘Amma 

Vol 15...,hlm.381 
26

Iman an-Nawawi, Penjelasan Lengkap Hadits Arba’in Imam an-Nawawi, Solo, Pustaka 

Arafah, 2006, hlm. 63 
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12.  Kata  أجر ajr  berarti balasan, imbalan baik, nama baik, dan 

maskawin. Kata ajr digunakan al-Qur’an bukan hanya khusus untuk 

imbalan Ukhrawi, tetapi juga duniawi. Walapun demikian, pada 

umumnya kata tersebut digunakan untuk menggambarkan imbalan 

baik di akhirat kelak. Di sisi lain, dapat disimpulkan bahwa ganjaran 

ukhrawi  yang baik tidak seimbang dengan amal perbuatan seseorang. 

Dengan kata lain, ganjaran ukhrawi selalu lebih besar dibanding 

perbuatan manusia.  

13. Kata ممنون (mamnun) terambil dari kata منن (manana) yang berarti 

(memutus atau memotong). Dengan demikian ghair mamnun berarti 

tidak putus-putusnya. Kata منة (minnah) dalam arti nikmat atau karunia 

juga terambil dari kata yang sama, karena dengan adanya nikmat 

maka terputusnya kesulitan.
27

 

14. Kata كذب  (kazdzadzabah) terambil dari kata كذب (kadzaba) 

bermakna berbohong, melemah, mengkhayal, dan lain-lain. 

Kebohongan adalah penyampaian sesuatu dengan kenyataan yang 

telah diketahui oleh penyampaiannya. Kata كذب (kazdzadzabah)/ 

mendustakan dipahami dalam arti “menyatakan bahwa orang lain 
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telah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan” 

atau dengan kata lain. ”mengingkari pernyataan orang lain.”
28

 

15. Kata احلكمني  (al-Hakimi) adalah bentuk plural (jamak’) dari al-hakim 

yang menunjukan pelaku (fa’il) berasal dari akar kata hakama-

yahkumu-hukman–hikmatan. Kata ini dan derivasinya mempunyai 

makna dasar ”mencegah” kebodohan disebut hikmah karena dapat 

mencegah dan menghindari kebodohan. Keputusan pengadilan disebut 

al-hakim memiliki makna antara lain:  

1. Hakim yang memutuskan, dengan demikian Allah Swt disifati 

dengan ahkam al-hakimin, dalam bentuk suferlatif karena Allah 

Swt  adalah zat yang paling adil yang memutuskan semua perkara.  

2. Kata al-hakim adalah yang memilki hikmah, yaitu pengetahuan 

sesuatu yang baik sesuai dengan cara yang paling tepat. Biasanya 

diartikan juga dengan orang bijak. Dengan demikian Allah Swt 

adalah zat yang paling bijak dan paling tahu atas segala sesuatu 

yang terbaik. 

3. Kata al-hakim juga seringkali disandingkan kepada seseorang yang 

paling teliti  dalam segala hal. Dengan demikian Allah Swt adalah 

Zat yang paling teliti dan cermat dalam menciptakan segala 

sesuatu.  

Ketiga makna tersebut sangat pantas dimilki Allah Swt sehingga manusia 

harus tunduk dan mengikuti putusan dan ketentuan Allah Swt dengan penuh 
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ikhlas, serta menyakini bahwa semua ciptaan Allah Swt penuh dengan ketelitian 

dan kesempurnaan.
29
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