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Surah yaseen pdf in english pronunciation

Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki
keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata
bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi
orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat
Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah
impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk
mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang
yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang
telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu
bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu
tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang
menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam
kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan
kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan
demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka
(dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi
dari masa depan. Prasangka-prasangka mereka menutupi mereka dari segala sisi dan kesalahpahaman mereka membutakan mereka sehingga sangat membutakan mereka. lihat bahkan realitas telak ini yang terlihat oleh semua orang sayap kanan dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di
antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda,
karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus
mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua
kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan
secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus
menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada
waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM.
Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang datang dari tradisi Kristen otentik bahwa Nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya
beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini
(adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa
perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-
orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu)
yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi
kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan
tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul
tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada
malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surah) Ayat 24). (Dan warga Aad Aad) Nabi Hud yang berhidnh kepada Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat
kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi
Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang
anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal
tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang
manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin)
untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau
benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan,
kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah
meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab membuatnya menerimanya. menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, kami
sekali-kali tidak akan ditangkap sebagaimana orang-orang yang tidak beriman. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata
kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang
lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan
kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa
yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan
menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian.
Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; akan sangat irasional bahwa seseorang harus menyembah yang tidak membuatnya dibuat harus menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan
umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi
Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya)
tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan
mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat
tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan
yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah
mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan
tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan
barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga khawatir tentang orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena
orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak
seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme
mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan
realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan
mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan
melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan.
Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di
daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini telah dipertahankan sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga,
atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi
dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies
tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian
dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan
hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini
menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan
hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak
berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Mereka begitu sengsara bahwa bukannya membungkuk Apakah dia membungkuk di hadapan dewa-dewa palsu, yang bahkan tidak menciptakan pisau rumput untuk mereka? Mahasuci Allah dengan kesucian yang
mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu,
dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja
duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran
bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk
untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini
sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat
menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal
baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; sedangkan jika ia (Dan pada beberapa saat di malam hari berlahir) maksudnya pada suatu sore
hari (dan pada beberapa saat di malam hari bermusyuk menyebut nama Allah ketika siang hari) malam hari tiba . (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam
yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan
pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah
muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan
hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di
bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan
akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan
manusia adalah yang telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini dapat berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya.
Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat
Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan
tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau
memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba
pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-
masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan
mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, adalah 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh
Neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya
membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam
waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah
dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka.
Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara
otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa
sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum
itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini, pertama-tama, diajarkan oleh (Yaitu nabi Noé) menjadi Hal atau kata'an atau kata 'adn(1). diselamatkan dari banjir, generasi masa depan mereka mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia
bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia
tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi
temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk
menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-
Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun
membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang
ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan
tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid
pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa mereka menolak untuk (Tidak dapat dihindari) dihindari (oleh penolakannya) oleh karena itu mereka
tidak dapat menolaknya dari diri mereka sendiri (dan tidak dapat menolak) menghindarkan (diri mereka atau sendiri) bahkan sebaliknya mereka tidak dapat menerimanya (dan tidaklah mereka) dapat memberikan kele Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam
sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari
seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan
dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk
meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun)



yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di
mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu
ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah
jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Yaitu, di (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari dalam tidur panjangnya) dari tempat-tempat tinggal mereka di dalamnya (dan
tidaklah mereka diberi kehidupan yang baik) dengan kehidupan yang menyenangkan. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus
kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-
orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin
besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama
lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-
Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian
mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: Jika ibadat itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh
kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung
(bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh
yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya.
Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan
di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah
setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh
Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku
perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan
bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. Mereka tidak akan melupakan hari ketika lidah dan tangan mereka sendiri. kaki akan bersaksi atas pelanggaran mereka. (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang
yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian
itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat
dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan,
Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang
diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan
orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk
penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya.
(Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat
hadiah dari seseorang selain donor, bersyukurlah kepada orang lain untuk itu, dan hargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang
bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu
orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka
bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit
dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini
allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani
mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan
menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond.
Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini datang bersama tulang busuk orang mati, dari kuburan.
Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan
jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya!
Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara
mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara
pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 2 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia,
atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang
berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi
adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu.
Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Al-Qasas, Ayats 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan
E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di
dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan
dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas
dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada
kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh
pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak
terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi
Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) Ini adalah tentang orang-orang yang sedang keras kepala dan keras kepala tentang pesan Nabi saw. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang
yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya
dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran.
(Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka
mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman
mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat
berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah
yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat
ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan
seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, apa pun yang mempengaruhinya meninggalkan perbuatan baik dan buruk mereka di generasi masa depan mereka, dalam masyarakat mereka dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akun mereka sejauh
mereka pergi dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator
pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan
Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina,
termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban.
(Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi
atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak
ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan bumi berwarna, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalur
web yang sama, prasangka (Yang demikian itu) yakni mencari kedunikan dan keesaan Allah (adalah sejauh-jauh tempat tinggal mereka) dari tempat-tempat tinggal mereka di Surga, seandainya mereka orang-orang yang benar di dalamnya berada di dalam surga yang penuh dengan keasangkalan. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka
lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan
percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda
kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa
pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan
malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan
menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia
seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah
mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka
berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyatan hingga mereka mengatakan, Allah tidak mengutus seorang manusia, melainkan dialah
yang telah memberi petunjuk.) (Surat Bani Israil, Ayat 94). 94). Al-Quran secara eksplisit mengatakan bahwa Allah selalu mengutus manusia seperti para rasul dan seorang manusia saja yang dapat menjadi utusan bagi kemanusiaan dan bukan malaikat, atau makhluk gaib:Dan kami mengutus sebelum anda juga manusia sebagai rasul yang kami ungkapkan (kami). (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai
Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka
makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang
rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa
yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang
benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah
kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat
77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah
menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami
memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari baik dan suka penyimpangan bukan orientasi. Bimbingan. Alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk
menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan
egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif
egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat
tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda
harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan
ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak
mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di
dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; Ini adalah spesimen dari atas (Dan tidak ada atas orang-orang yang beriman) kepada Allah (dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang
kalian p00) ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan masuk surga (dan tidak akan ditobat oleh allah) maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat mengha Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat
belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis:
Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-
musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang
tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak
sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya,
mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang
merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan
Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Tanda: Tanda yang (Adalah kebenaran) menjadi Hal atau kata keterangan dari 'A'adn yang tidak ada harganya, yaitu, Kami Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan
orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur
dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap
anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat
ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana
hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah
mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik
spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak dibuat dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan yang tak terhitung
jumlahnya dan yang harus berada di belakang vegetasi di tanah. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi,
harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya
bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja
dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi
berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian
yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki
sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki
kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam
Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi realitas tertentu dari pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi (Dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bermusy Pendekatan pria
dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena
afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari
kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri
adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan
di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan
sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari
menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih
cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi
dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir
bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-
benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang
realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner
dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik,
bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama
jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak
memiliki kekuatan yang (Dan pada bulan) maksudnya, dalam kedua surga itu dan pada tempatnya (kalian tidak berhenti) dari hal-hal tersebut (dan janganlah kalian mengusa (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam
harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1)
Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk
menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana
bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya
kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun
cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan
dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu sama sekali tidak bahwa
manusia harus telah membuat pengamatan komentar dunia yang jauh dari bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan pergerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan
dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal
bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang
diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal
dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah
datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia
dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah
akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak
sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Jadi penyebaran umat manusia di seluruh bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang belajar asas-asas
membangun kapal dari Allah dan telah menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tapi dari itu mulai hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia membawa sungai dan lautan benar-benar di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan
oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran
abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di
sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya
untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan
tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan
hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang
akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu kain apa yang membeli akan runtuh dan ia tidak akan punya waktu untuk meletakkan (Dan dari
tangannya) atau tangan kanannya (dia dapat melihat) atau melihat apa (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah
(maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah
SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya
penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di
mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah
dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya
mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-
hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Yaitu orang-
orang) menjadi 'orang-orang yang benar(1). (Pada hari ini kalian menikmati kesenangan hidup di dunia) dengan kesenang-kesenangannya (sebagai kesenangan hidup di dunia) dengan kesenang-kesenangannya (sebagai kesenangan hidup) sebagai kesenangan (dan kalian hidup bersenang-senang) dengan melakukan kemusyyyakatan dan hal-hal lainnya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan
kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan.
Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah,
Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya)
artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia
telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang
kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah.
Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa
seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan suatu dosa
(sementara hatinya tidak enak) karena tidak menemukan sesuatu pun dari mereka, tetapi mereka tidak mengedipkan dosanya (sedangkan lidah mereka meminta kepada Allah) atas perbuatannya itu. Dan mereka mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan
dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian
mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan
mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata
mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga
para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka.
Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian
tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan
mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa
Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Sementara kekuatan dan kapasitas yang diberikan Oleh Allah terus Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Anda sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di
usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang
dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun
secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan
hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus
menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan
binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat
menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka.
Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya,
yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat adalah untuk Nabi (perdamaian atas Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya
benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja
(Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas
sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk
kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali
ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan
dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri:
Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang
menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini
dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 3 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti wahai manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato
seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi
hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang
jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan
lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa
Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka
sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain
mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk



menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, adapun maknanya, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada
peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga
pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara
orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah)
yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh
konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka
menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat)
yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu
mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas yang mencolok yang terlihat oleh pemikiran yang benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak:
Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak
boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari
dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada
anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa
depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara
keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan
dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari
nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, para Rasul (N.T.)
menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di
mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap
sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-
nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu
orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu
(Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku
(bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam
kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan
keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Orang-orang Aad telah mengatakan hal yang sama tentang Nabi Hud, dia. (Dan janganlah kamu
seperti manusia yang sepertimu) maksudnya orang yang memakannya sebagai orang yang rendah diri (kalau tidaklah karena keluargamu) sesa (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan,
Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima
bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah
(Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada
kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang
menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka.
(Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami
akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal
wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang
kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, jangan disita dalam (Dan kamu akan bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan itu) yaitu membunuh seorang anak
laki-laki (dan kamu termasuk orang-orang yang tidak tahu mengeri Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-
orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada
nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury
Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan
kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan
orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian
Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah
mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; akan sangat irasional bahwa seseorang harus menyembah orang-orang yang belum menciptakannya dan harus menyangkal menjadi hamba yang menciptakannya. Em Em bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya:
Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat
sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang
lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar
baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para
penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah
bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika
kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka
sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan
bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Jika Anda tidak Orang-orang mukmin tidak akan
mendapatkan kabar gembira setelah mati dan merasa yakin akan selamat dari keku sisi Allah. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu
pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana
itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini,
yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang
dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari
tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap
anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat
ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di atasnya menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan,
dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur
kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan
keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak
terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi,
harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya
bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja
dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi
berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Mereka pun kemudian sujud untuk kedua wanita itu berkata, Ini adalah sebuah celuk yang di dalamnya selama ini ada sebuah sujud. bahkan sebilah rumput untuk mereka? Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah
menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di
bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta,
dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan
mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara
hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-
rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda
bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya
Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; (Dan jika ia melihat) dia mengetahui (bagaimana datangnya siang dan di waktu malam) pada waktu siang hari (dan malam) dengan datang dan pergi serta pergi serta pergi pada malam hari. Itu adalah
kebijaksanaan dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari
dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah,
pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang
dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa
menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini
kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk
percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai
pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga ia telah berubah di segala usia dan apa yang dia tahu bahwa hari ini dapat berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan
menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20
kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya.
Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan
keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode
hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan
bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi
dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa
sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari bumi, dan Planet Neptunus setidaknya berjarak 2.793 juta mil dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di
dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit
terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan
yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan
dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada
orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi
keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang
dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Hee (perdamaian atasnya), dan kapan Para hamba, dari Allah diselamatkan dalam dirinya dari banjir, generasi mendatang mereka kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda
sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang
menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-
pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan
memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak
mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi
mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam
suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia,
selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap
penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk
memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka toding percaya tidak dapat (Maka dengan penuh kesangkaan) tidak ada nyak orang-orang yang lebih memilih kesan di dalamnya (tetapi bagi mereka ada azab yang cobalah suatu hari, mau tidak mau. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan
terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa
Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir
dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan
dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka
tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW
berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk
Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana
semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayat 105-108, dan Kami. (Yang bangkit) yaitu mati semuanya (dan telah mati) telah pasti azab (sesudah datang kepada
mereka azab hari yang besar) yaitu perang Badda yang besar (dan mereka mengira bahwa mereka akan tertidur) di dalam perang Baddam (karena kedurkaan dan) di suatu tempat (yang tidak jauh) dari manusia dan tidak pernah hidup lagi. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-
kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang
yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni
orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang
sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas
tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini,
penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti
itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan
yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan
bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak.
Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi
bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang
melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku
(kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan
pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan
kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surah An-Noor, Ayat (Maka
apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia
mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang
mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan
adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya
(sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami
betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir
hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti
batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan
tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Adalah rasa tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain dia, dan untuk menghargai harapan menerimanya atau mencarinya dari yang
lain selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-
binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan
mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk
kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka
hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam
majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk
menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk
menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian.
Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Itu pecah dan (Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua) yaitu salah satu di antara kedua teman sesalan,
mantan syur dan mantan istrinya itu berkata-istri dengan istrinya, (Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kembali dalam bentuk yang baru?) Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan
untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir
bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena
itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang
dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 4 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya
Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka.
(Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya
bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman
bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Ar-Rum, Ayats 1-5 dan E.Ns.Here yang relevan, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia
Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa
yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari
kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu
segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di
tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu
generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi
Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu
sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. baginya sama sekali. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam
penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan
takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah
menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan
penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka
bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan
melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-
orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku
perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan
gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang ia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, masyarakat mereka dan pada kemanusiaan secara keseluruhan akan terus dicatat dalam akun mereka sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan
baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota
Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya
berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan
datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula
kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk)
menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun.
Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang mewarnai bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari web, prasangka dan penyangkalan
kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di dalamnya dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-
orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan
bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-
orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat
kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar
(bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34).
(Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah
orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu
(benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang
kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Jadi Al-Quran mengatakan Rasul-rasul
dan seorang manusia yang diutus untuk memberi petunjuk kepada manusia, bukan malaikat. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit
yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan
membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut
rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu
sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda
akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan
perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya
Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di
lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Oleh karena itu, alih-alih kebenaran dan kepalsuan melalui satu Anda
membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal,
dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah
mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang
kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya
harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus
dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera
rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga
sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; Ini
adalah spesimen moralitas tinggi dari orang-orang percaya; (Terhadap orang-orang yang membunuhnya) yakni membunuhnya (lalu ia memohon kepada Allah dengan mengan perintah-Nya) dengan melakukan kemusyyyatkan (dan mengadakan makarlah) yakni dengan menanyai mereka (dengan cara yang baik) dengan Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya
keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan
tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka



ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan
keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau
tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut
mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap
antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang
merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari ini bisa: Sehingga mereka bisa makan buah-buahan dan apa yang dilakukan
tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan
melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan.
Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di
daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer
diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak
faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman
yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak dibuat dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain
yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan pria yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang luar biasa, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air,
udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa
ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu
dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang
menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni
mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah
kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil
campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari
di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi realitas tertentu dari pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius
merenungkan mereka sementara mereka mengandung tanda-tanda dan untuk realitas. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu
sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota
masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi
pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia
mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan
dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan
tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau
ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat
dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya
sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem,
kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan
berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa
itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di
Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal
14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung
dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan yang harus menarik bulan untuk dirinya sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengan Matahari tidak dapat muncul di zaman yang telah ditunjuk untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di
cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit).
Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan
mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan
sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati
bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari
sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat
mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam
semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari mengukur jarak jarak mereka memperkirakan pergerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang
ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik
perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya
adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi
mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-
kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil
layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada
gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka,
maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena
orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tapi awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah
kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam
sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap
setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the
Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini
akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan
bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa
akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh
dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; orang yang mengisi sebuah cistern untuk Hewan-hewan mereka tidak akan punya waktu untuk air. (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan
pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali.
Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa
yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-
Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana
mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu
mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang
berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang saleh) seperti Ansan dan lainnya (adalah mereka terhadap orang-orang yang bertakwa) demikian itu. kebijaksanaan Anda, dan
Anda, yang dalam penilaian Anda sendiri sangat bijaksana dan cerdas, sedang dikutuk untuk pertanggungjawaban atas kesalahan Anda. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda
tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat
(ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga
luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para
penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah.
(Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk
memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri,
atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota
tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini (Sesungguhnya setan itu beraniju kepada Allah) yakni berhala-berhala (sebagai sesembah-sesembah se Ada
orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal
Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan
sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan
oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-
Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah
An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan
apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah
menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak
menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan Oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi jadi salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk
memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam
sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami,
yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia
bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau
mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak)
diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai
karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para
penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain
karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye (Dan bahwasanya) bahwasanya sekali-kali tidak ada seorang pun (yang akan
melawannya) artinya, kami akan selalu menanyai mereka(1). Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali
satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan,
pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka
berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan
menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang
tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia
menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan
antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon
kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 5 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa Wahai manusia, sesungguhnya (kaum
Ad) berkedi Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang
berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi
adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu.
Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat
1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di
dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan
dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas
dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada
kontradiksi antara dua terjemahan, dan sejauh artinya adalah, masing-masing benar dalam keraguan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa kepada siapa tidak ada pemberi peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh
pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak
terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi
Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak
memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat
memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya
Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai
peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah
membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak Yang tidak berguna untuk berkhotbah, tetapi berarti: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat
berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah
yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat
ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan
seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan
selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum,
mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah,
Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia,
berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa Antiokhia telah tiba untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak
beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada
mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran
atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari
webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari
kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan
mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-
Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya
sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman
nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Kaum 'Aad pernah berkata: Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku dapat selamat dari (kaum) ini, maka dia termasuk orang-orang yang benar. Lebih dari manusia sepertimu, kau, Dia memakan apa yang anda makan dan minum dari apa yang Anda minum. (Dan jika
kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu
(allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah
berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang
sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan
perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada
orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan
pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95).
Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan
mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya
atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan diambil sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan atas kejahatan mereka. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap
mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-
orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah
orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri.
(Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian
seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa
mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda
untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang
hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, ia orang-orang Anda untuk itu: Semua Anda akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya.
Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari
kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati
syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan
Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu,
padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka)
maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar
dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-
satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh,
berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu, akan mendapatkan orang-orang yang beriman dengan sesalah yang lain. (Yaitu berita gembira) menjadi sifat dari (surga setelah mati) artinya, ia
tidak dapat melihat tempat-tempat tinggalnya (dan dia tidak menginginkan) mengharapkan (sejak datangnya) amukan (kepada orang-orang yang mengetahui) yaitu orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan
memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan
mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan,
satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat
makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum.
Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki
kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan
di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, irigasi adalah di bumi dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap
oleh akar. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri
adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari
benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan,
obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang
menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan
halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan
universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa
mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka
berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahasuci dari ing (Tiap-tiap diri be) dalam keadaan bagaimana pun (dan atas orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang yang menemu (dan atas orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesyrikan) misalnya orang-orang yang Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata
ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk
membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak
kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini
adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan
oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan
dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan
yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang
juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; (Padahal dia melihat siang hari) yaitu siang hari secara ngilah ialah di waktu siang hari (dan bagaimanakah datangnya malam hari) yakni siang hari; malam itu, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan
Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya keberadaannya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian
siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai
bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-
kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan
matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam
yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau
tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa
sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang dari Zaman kuno berdasarkan pengamatannya terhadap matahari percaya bahwa dia bergerak mengelilingi Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori
itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang
dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak
ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau
memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba
pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-
masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan
mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus
setidaknya 2.793 juta matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar
empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun.
Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam
semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa
seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa
tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada
di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode
menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba, dari Allah diselamatkan dalam dirinya dari banjir, generasi-generasinya. mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. O O sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap



kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki
kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya
(maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik
perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya
kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat
langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di
belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak
hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid
pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka,
tetapi mereka harus mengetahuinya dan suatu hari pasti. Pertanyaan yang diajukan (Dan jika mereka ingin mengetahui) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka ketahui) yaitu sebagian dari kisah-kisahnya, yang di dalamnya teringa-menahui dan yang lainnya (dan jika mereka diberitahu) tentang hal ini, mereka mengatakan, Kami tidak memalingkan kalian.
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian
seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis
Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang
mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang
benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan
diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri
mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut
nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayat 105-108, dan Kami. (Mereka mengira) mereka menduga (bahwa mereka telah tertidur) sehingga mereka tidak dapat melihat-Nya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan
jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan
mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan
memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di
dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan
bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas,
Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah).
Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: Jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan
perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda
sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan
untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di
dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah
ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak
dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena
Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini
hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-
orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) Jadi, ketika semuanya akan sampai di sana, telinga Anda (Dan akan di saksi-saksi itulah yang memberi kesaksian) dapat dihasatu kepada masing-masing dengan adanya sebuah kesaksian terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan memberikan mereka kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman:
Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu
mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk
dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak
akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah
salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara
kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti:
Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti
bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Adalah rasa terima kasih untuk menganggap berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan untuk
menghargai harapan menerimanya atau untuk dari yang lain dari donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang
tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia
dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang
bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan
berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus
melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka
katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri
mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup
irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berpotongan-potong sebelum
Nabi saw. (Dan dia berkata) di dalam menanggapi apa yang diserukan oleh Nabi saw. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan
makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat
membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia
meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim
wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 6 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan
menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu
termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu
(mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-
pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surah Ar-Rum, Ayats 1-5 dan NSO yang relevan. (Sesungguhnya telah disebutkan) telah disebutkan (ayat-ayat Kami) yakni Alquran (yang di
dalamnya tersadu oleh ayat-ayat yang jelas) yakni al- Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya
hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan
instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas
dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada
kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh
pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak
terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi
Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah (Siksaan) bagi orang-orang yang banyak bere Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang
yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya
dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran.
(Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka
mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman
mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat
berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah
yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat
ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan
seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang ditinggalkannya terhadap perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus di akun Anda sejauh mereka tiba dan selama mereka
tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum,
mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah,
Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia,
berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang
diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan
jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan bumi berwarna, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan web yang sama,
prasangka dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang dari tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang bagi mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan
kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa
Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah
gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut
terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita
kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-
Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang
ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka)
yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-
Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat
94). Maka al-Qur'ân berkata, Sesungguhnya Allah selalu mengutus manusia seperti rasul dan manusia. (Dan kewajiban yang lain) untuk melakukan sesuatu yang di antaranya ialah orang-orang yang beriman (akan mendapat Tidaklah dapat disamakan antara orang yang tidak mendapat petunjuk oleh Allah ketika Dia memberi petunjuk kepada manusia dan kepada jalan yang lurus. (Dan jika kamu tidak
mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul
sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan
mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang
itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah
orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa
kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah.
(Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan
demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga
karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda klaim palsu ini karena Keinginan. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang
diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman
ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa
menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan
dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai
kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu
semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan
tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di
dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; Ini adalah spesimen dari moralitas tinggi orang percaya, ia tidak memiliki kemauan sakit atau perasaan balas dendam dalam hatinya terhadap
orang-orang yang baru saja membunuhnya sehingga ia harus Allah melawan mereka. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan
tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali
tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara
kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa
tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam
kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat
mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan
Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah
tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang mereka miliki Lakukan. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan
kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada
kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman
muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di
dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara
matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air,
udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh,
atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang merenungkan pengaturan yang indah
ini, jika dia keras kepala dan berprasangka, berprasangka, sendiri bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan
manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari,
tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini
kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya
tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya
telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia
berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri
tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang
dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah kelahiran manusia. Pemuliaan antara hewan
juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini
yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa
menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya
Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah
tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada
antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan
bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba
dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas melihat sistem ini berfungsinya seorang Tuhan, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menetapkan relevansi, harmoni dan
hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di
bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan
akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan
manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar
di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga
planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan
yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik
bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari mungkin tidak muncul pada saat-saat yang telah ditunjuk untuk bangkit dan muncul dari bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan
kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit
bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami
bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih
besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh
dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern,
cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia
inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka
dan memperkirakan gerakan mereka. Ini bukan jelas dari fakta bahwa alam semesta adalah penciptaan satu Allah dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua
ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun
tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian
atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan
untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni
di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan
orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang
berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tapi dari awal yang sederhana sampai hari
ini, meskipun mereka membuat besar seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia membawa sungai dan lautan benar-benar di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada
di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan
tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid
pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka,
tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya,
diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak
akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan
berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada
binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak dan orang yang akan tidak akan punya waktu untuk mengangkat potongan ke mulutnya dan kebangkitan akan terjadi. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas
kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas
kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang
dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah
TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak
jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-
ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama
sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, menanyai dan melakukan amal saleh, maka dia akan dihisapi dengan mudah dan tidak akan ditoten dengan memberi makan orang-orang yang bertakwa. bertanggung jawab atas kejahatan mereka. (Sesungguhnya apa
yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua
pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121,
137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan
sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan
(maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia
menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-
hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah
setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu
perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan. pikiran dingin dan mengekspresikan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104).
(Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan)
sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan
memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka
tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu
orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka.
(Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa
yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda
banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan
kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda (Sesungguhnya manusia itu) yang telah dita manusia itu (benar-benar berada dalam kesalahan yang diri mereka sendiri) maka Dia ke jalan yang benar. Dia menjadi tidak bisa
berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat
berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan
kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya.
Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau
munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries
lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi
orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari.
Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan
wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu di hati dan mengakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka bawa terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka
memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis)
sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan?
belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua



Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang
busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian
banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media
penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua
jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 7 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah,
Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain menganggapnya sebagai singkatan dari Ya nah, yang, menurut penafsiran ini, akan menjadi alamat bagi Rasulullah SAW. Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk
meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai
berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada
orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat
44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak
akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan
belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup
dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di
masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim masuk waktu tertentu di masa lalu, bertanggung jawab atas penyimpangan Anda pada saat itu?
Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh
ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika
pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas
mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal
yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan
kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang
akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah
menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. di antara mereka ada yang allah
berjumlah besar dan ada pula yang disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu
persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang
yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu
jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan
terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang
baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara
historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus,
seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun
setelah (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini
menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia.
Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-
olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman.
(Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka
berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara
Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia.
(Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-
malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Aad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. Anda minum. Sekarang, jika Anda tunduk pada manusia Seperti dirimu, kau akan menjadi pecundang. (Surat Al-Mominoon, Ayats
33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah
mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang
beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap
kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh,
merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di
dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa
sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat
ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang
demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab
kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk. Kami. Dewa-dewa kita telah memiliki marah pada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada
Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap
kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika
seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim
palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter
mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman
dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari
kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efek: Anda semua akhirnya harus mati dan
kembali ke adopsi Tuhan Layanan siapa yang Anda Untuk. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat
menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku)
karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang
menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu)
maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin
tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang
beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan
musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara
kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira
dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. dari akhir yang baik. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka
sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi
terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan:
Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis
makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya
yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta
setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan
luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen dapat dibubarkan di dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana
langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai
kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh
dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari
jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan
dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan
banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat
diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk
kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud.
Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan kasih-Nya, serta tidak sesuatu yang dapat berpikir dan tidak dapat berpikir. jadilah rekan dan mitra Anda dalam pekerjaan-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari
beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga
mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam
pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa
manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di
antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan
tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan
kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah
fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam tiba, dan apa hikmahnya dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda keberadaan yang jelas Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan akan membalas kalian semua. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya
matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan
kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika
jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat
anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep
keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini,
hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat
berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-
orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya itu di sekitar bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak
ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus
bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan
berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan
penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet,
dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4)
Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang
keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto dianggap sebagai yang paling berputar berputar juta mil jauhnya di
sekelilingnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang
dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah
bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia
duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari
ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan
ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan
naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi
Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Sinyal hingga disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan (Dan bahwasanya) bahwasanya hal itu adalah (hingga) boleh jadi (segala sesuatu) yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) menjadi hal dari yy Dan metode
apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia
alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi
mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan
kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran
umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat
mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda
yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang
dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini
diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin tahu tanggal (Yang
datang dari sisi-Nya) misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah
terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat
dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan
didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa
yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan
tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila
tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan
memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan
menyadari bahwa mereka telah dibunuh dan telah dibangkitkan kembali hidup setelah periode yang panjang, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan telah terbangun tiba-tiba oleh beberapa orang bencana, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau
kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-
orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa)
yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas
yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda
atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian
ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat
berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Allah berfirman, Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu termasuk orang-orang yang benar). Dengan perintah Allah, itu akan menjadi ibadah Allah (ibadat) dan ketaatan-Nya (itaat). Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud
kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus
melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda
harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga
bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan
perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri
Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh
suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan
mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah
mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila mereka sampai ke tempat yang dituding, mereka mendengarkan) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandurkan mau mendengar dan melihat apa yang disamakan. telah dilakukan di dunia. (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut
mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup
di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada
kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat
memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari
mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan
dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang
mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah
melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai
harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian pula, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak pemberi. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-
orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak
karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang
malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan
berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus
melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka
katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri
mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup
irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berpotongan-potong di
hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan kepada orang yang mati, aku akan mengatakan kepada yang mati, dan sesungguhnya aku melihat kamu termasuk orang-orang yang benar. bangkit kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam
bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk
berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan
orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di
antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 8 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin
Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk
meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai
berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada
orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat
44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia adalah Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan
membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas
kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam
kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa
lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya
adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati,
atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati,
dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu
mereka tidak beriman. Artinya: Orang yang tidak (Dan tetaplah memberi peringatan) tetaplah kamu memberi peringatan kepada orang-orang terhadap diri mereka sendiri karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan
dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah
menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan
penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka
bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan
melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-
orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku
perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan
gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif Operasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik
dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia
Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan
berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke
tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-
rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal
bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para
utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran
seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. Dengan kata lain, apa yang mereka maksud adalah: Setelah Anda (Dan kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam ayat-ayat yang telah lalu tersa (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah
orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan
dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang
orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka
berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah
mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats
33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah
mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang
beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap
kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka Al Quran secara
eksplisit mengatakan bahwa Allah selalu mengutus manusia seperti para rasul dan manusia semata dapat menjadi utusan bagi kemanusiaan dan bukan malaikat, atau menjadi supranatural:Dan kami (Dan sesungguhnya telah kami utus kepada umat-umat) yaitu nabi-nabi mereka, yaitu nabi-nabi (maka sesungguhnya rasul-rasul Kami telah menyampaikannya kepada mereka) kami telah mengutus rasul-
rasul kami (jika mereka mengetahui) hal (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-
Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan
mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal
wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang
kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang
mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah
mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman



kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat
kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena
keinginan takhayul Anda. Yang Allah, dalam kalimat ini, bersama-sama diperlukan untuk menentukan keaslian Ramalan. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada
yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti
penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia
mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya
Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum
saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak
membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari
frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya
(Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. kematian satu-satunya keinginan yang dia cheriled adalah: Agar orang-orangku mungkin tahu akhir yang baik yang aku tahu, dan bisa belajar pelajaran
dari kematianku, jika bukan dari hidupku, dan mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik
ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian)
karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti
yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di
tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga
tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya
dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk
pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang orang produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak
terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang
mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya
adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap
lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan
vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk
sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan.
Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun
yang berpikir tentang pengaturan yang luar biasa ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak dapat memiliki Sendirian. Sendirian. itu tentu merupakan rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmoni dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan
kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan
Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun.
Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang
telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan
ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu
memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri,
sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini
dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah
penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan di antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara laki-laki dan perempuan. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas
yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan,
juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah
argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di
musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem
tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan
bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh
lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini pekerjaan seorang Tuhan, yang ingin membawa kepada jenis penciptaan
tertentu di bumi dan kemudian menetapkan relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau
untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang
seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh
dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa
matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer
(sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang
sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya
benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Bukan tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari
yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan,
tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi
dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa
sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar
matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun
benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara
pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat
pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Hal ini tidak jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah Allah dan Kerajaan satu Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang
masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan
manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di
dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan
sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada
keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik)
dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-
orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari
saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu
menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia membawa sungai lautan benar-benar di bawah kendali dan kekuasaan Anda. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri,
tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk
belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan
memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa
yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan
mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan
disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan
Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang
mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak dan orang yang akan makan, tidak akan punya waktu untuk mengangkat potongan ke mulutnya dan Itu akan terjadi. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari
Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut
nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada
baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh
berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya.
(Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari
tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya
mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. Ini memiliki dua arti:(1)
untuk mengusirnya dari orang-orang yang beriman; untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah
terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf,
Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh
karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah
malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk
melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda
untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan
anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan
hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan Juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal
yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika
kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda
sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri)
karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan
muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka
lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka
ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman
kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam
kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengubahnya untuk keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan
buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan
Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang
bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima
kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-
kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang
sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan
terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka
beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi
bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka tuduhan yang mereka bawa terhadapnya sama sekali tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain,
bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya
akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak
mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping
di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali
kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah
sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan
dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya
menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 9 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya
sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, (Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang Rasulullah) yaitu orang-orang yang beriman. Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently
menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan
kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad
tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim
Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi
orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku
besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang
akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan,
dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan dapat muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa kepada siapa tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu, bertanggung jawab penyimpangan pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-
mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah
SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan
membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus
dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan
dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah
menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan
penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka
bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang disebutkan di atas, dan beberapa lainnya yang disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang
dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan
peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis
entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan
dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan
lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan
menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan
lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti
yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang bahkan tidak ditunjuk (Oleh Allah,
rasul-rasul-Nya dan tidak pula seorang nabi pun akan dianggap sebagai rasul Allah dengan membawa keterangan-keterangan) yakni mukjizat-mukjizat yang tampak (lalu mereka mengambil kitab-kitab yang berdasarkan ayat-ayat Allah) yakni mukjizat-mukjizat yang tampak (dan tanpa alasan yang benar. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk
Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita
kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di
sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh
mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang
yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan
bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu
sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia
murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama
terhadap Nabi Hud. Sekarang, jika Anda tunduk pada manusia seperti Kalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. (Yaitu ayat-ayat) (Yaitu ayat-ayat) Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak
lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum
beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman)
kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah
orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa
sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang
benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya
tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah
dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung
jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami marah kepada kami karena apa telah mengatakan terhadap terhadap Sekarang, setiap bencana yang terjadi
pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang
juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun)
merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-
benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal.
Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam
mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda.
Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum
menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan diri mereka sendiri tentang apa yang Anda bisa menunggu saat Anda berjalan menjauh darinya. Artinya,
mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Tuhan dapat menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan
berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia
menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini
dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti
akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-
ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang,
demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu
melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato,
memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam nya dan kebanggaan kekuasaan dan antagonisme
mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat
ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak
untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari
kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia
memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di
belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan
melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah
dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga suasana terorganisir Bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai
untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di
dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya,
dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini
tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa
hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang
terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah
orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak
(juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran telah (Dan ia menjadikan apa yang ia infasi) di jalan Allah (sebagai suatu kefasikan) artinya mengambil
kemusyrikan (dan karena mereka membenci kesesatan) dengan melakukan kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai penolak) tidak akan mempunyai anak. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya.
Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika
tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa
realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang
vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta,
mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai
dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang
tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam tiba, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang
Mahakuasa dan menjadi Satu dan J. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas
menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang
sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada
kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan
dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat
menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk
menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang
tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan
mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-
fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu
sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2)
Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk



menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak
bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal
sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari
Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya Meskipun luas ini, luas, Tata surya menempati bagian yang sangat tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk
mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang
tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta
membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh
alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak
ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di
atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode
menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Sinyal ini untuk membuat orang itu menyadari bahwa setiap kekuatan ia
diberikan atas (Dan disalah) yakni, sesalahnya itu (kalian dimusykakan oleh Allah dan tidaklah dapat diserkurakan oleh seorang pun dari dirinya) yaitu orang-orang yang keluar dari kemusy Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya
(dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti
orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan)
yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal
yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang
dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini
berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk
melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya
tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti datang dari Beyond, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi mereka (orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu dengan melakukan
kemusyyyi Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan
kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah
terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu
suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke
jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup.
Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah
azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet
yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba
terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk rinciannya, lihat Surahs TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus
kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-
orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin
besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama
lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-
Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian
mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Allah
berfirman, Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa (Yaitu orang-orang yang beriman) menjadi hal dari sebuah kemusyyydaan dan kesyiyahan (dan ketaatan yang besar) terhadap manusia ( Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah
penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak,
setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau
tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain
terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain
yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku
(kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan
pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan
kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24)
(Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surah HaMim-Sajdah, Ayat Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia
mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang
mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan
adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya
(sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami
betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir
hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti
batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan
tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari
seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, (Sesungguhnya orang-orang kafir) seperti Abu Jaan, Abu Jaan, Abu Jaan, Abu Jaing, Abu Jaing, Dan tanpa kata-kata pun (atau orang-orang yang berdosa) seperti Abu Jaan, Abu Jaan, Abu Jaan, Dan lain-lainnya (mereka selalu menerangkan jalan) yakni jalan
yang benar baginya di dalam menyampaikannya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu
orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa
tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil
mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk
kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan
juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran
dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya
mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan
menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Beritahu kami siapa yang akan memberikan kehidupan untuk ini dan tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak
mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita
tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang
yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-
buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 10 By Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa
komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih
vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh
dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal
Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua
atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atribut pertama Untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda. (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang
yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan
mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil,
nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara
dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan
ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan.
Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi
Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Ini berarti: Orang-orang yang belum
memberikan niat pertama mereka, dan bertahan dalam penyangkalan mereka dan bermusuhan (Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah), artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan bukti-bukti yang menunjukkan kemahakuasaan Allah swt. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti
peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai
telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan
mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga
mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies
pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan)
kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat
dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan
objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap
pelatihan yang baik dan buruk yang diberikan dia kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah dia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat ia terus menghasilkan hasil yang baik atau jahat di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota
Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya
berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan
datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula
kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk)
menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun.
Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan
kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. Hal yang sama adalah (Yaitu orang-orang yang kafir) lafal ayat ini menjadi Ha'ai'a atau kata bagi
lafal yang tidak sama dengan lafal Al-'Adh (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan
orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis
ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata,
Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai
rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan
mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di
segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat
mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak
ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Jadi Al-Quran secara eksplisit mengatakan bahwa Allah selalu mengutus manusia
seperti para rasul dan manusia saja bisa menjadi utusan bagi kemanusiaan dan bukan malaikat, atau makhluk gahayal:Dan kami kirimkan kepadamu juga manusia. (Yaitu rasul-rasul) menjadi rasul yang diutus kepada mereka (menjadi rasul-rasul yang pesan). (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa
sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang
benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya
tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah
dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung
jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana
yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman
kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam
Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda
benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Apa hamba Allah, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan
Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-
Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang
yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal
menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan
jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman,
Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia
memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai
kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing.
Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian satu-satunya keinginan yang dia nikmati adalah: Apakah orang-orang saya tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan bisa belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa
yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya
(tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang
benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak
bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati,
mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan
dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini,
beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini
mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan
menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-
zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa
ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan
dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor
utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama
sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka
harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada
rencana bijaksana yang mendasarinya, menurut dan hubungan tanah, air, udara dan stasiun dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia ditentukan, tetap melihat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan
belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang
komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak
berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-
binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya,
imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri
sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang
Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan
disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, tahu bahwa hukum seks bekerja di atasnya.
Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran
kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu
sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena
itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya
matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan
kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika
jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat
anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini pekerjaan seorang Tuhan, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian didirikan harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari justru sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan
Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas
dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di
mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno
berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke
arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus
bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan
berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan
penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. ini terjadi atau bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari di siang hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan
memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa
pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang
keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di
sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang
dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah
bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia
duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Kemudian dari
urutan dan dan keunggulan dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan dan miliaran bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada
desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh
umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe
(perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari
akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau
kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan
mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh.
(Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang
menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang
mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan benar-benar di bawah kendali dan kekuasaan mereka. Bahkan hari ini air (Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa atas segala sesuatu) yaitu kekuasaan dan kekuasaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) sehubungan dengan apa yang dikehendaki-Nya. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-
orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan
kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang
perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus
memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai
tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam
potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti
biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak
mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan tentang nafas lihat E.N. 78 oleh Surah TaHa.
Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza,
segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu
jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi
dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih
jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi
kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni
orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu
datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah
dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-
Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-
sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka
sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika
seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan
aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-
kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan
perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Mereka adalah orang-orang yang disembah oleh setan. serta dari dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104).
(Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan)
sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan
memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka
tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu
orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka.
(Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa
yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda
banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan
kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan bantuan dan



dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-
Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di
hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk
mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa
tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam
penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan
keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku
seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat
itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. In Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label
penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau
melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk
mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini,
datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera
diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia
sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya;
Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-
buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 11 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan
Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Untuk memulai (Maka tidak lain) artinya tidak lain (allah hanyalah orang-orang yang ragu-ragu tentang keesaan-Nya) misalnya orang-orang
yang menepati apa yang diserangkan oleh Nabi saw. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai
julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi
orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-
Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda
mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa
segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang
Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan
kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas
penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim dunia, pengaruh pesan dan pengajarannya menyebar ke mana-mana, dan ditularkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan.
Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran
mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah
pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya.
Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan
kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang
akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah
menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah
yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari jenis pertama dan Anda melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak
tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus, yang akan memberikan peringatan mereka dan takut kepada Allah dan berbalik ke jalan yang benar. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada
Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh
cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama
mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum,
mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah,
Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia,
berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. (Dan allah sekali-kali tidak akan menunjukkan kepada mereka sebuah tanda) yang menunjukkan akan kemahakuasaan-Nya (bagi orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-
orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti
bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-
Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan
yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan
mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni
orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan,
tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang
nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad
telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). Orang-orang dari juga mengatakan hal yang sama tentang Nabi Salih(1) Nabi Salih, haruskah kita mengikuti seorang
laki-laki di antara kita? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang
sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa
yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi
mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan
keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan
kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul
kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang
masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah
karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda
pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang ada di Itu hanya karenamu. Menyebabkan. (Demikian itu) maksudnya mengibulkan perintah Allah itu (sesuatu yang tidak dapat memberi kepada kalian) dapat berbicara(1). (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran
orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka
adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya
sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat.
Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan
mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik
perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa
seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang mungkin Anda harapkan
dengan menjauh darinya. Artinya, mereka bukan dari keduanya Favorit Tuhan bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Tuhan dapat menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali
mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya,
segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata
pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak
mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan
tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali
tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara
kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa
tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam
kesombongan dan kebanggaan kekuasaannya dan antagonismenya yang kuat terhadap yang benar (Dan mereka mengira) mereka menduga (bahwa mereka akan membunuh nabi-nabi dan para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan.
Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang
menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri
dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen.
Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang
bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita
akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah
dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diselenggarakan di sekitar bumi yang melindunginya (Langit dan langit, langit, maka jadilah gunung-gunung) yakni gunung-gunung yang tinggi dan besar-besar sed sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan
terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah
menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak
diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir
tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan
hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara,
matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-
argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah
mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-
Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena masing-masing (Sesungguhnya allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya terlepas dari apa yang telah mereka belit) yaitu dari pahala dan hasil-hasil yang baik. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah
kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan,
menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan
kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab
kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara
biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia
percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari
Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia
sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat lewat) maksudnya pada siang hari (dan malam pun tidak dapat lewat) pada waktu siang hari (dan malam pun tidak dapat gugur) tidak dapat melihat sama halnya dengan yang lainnya (dan siang bumi. Keteraturan besar yang ditemukan
dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan
tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau
ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat
dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya
sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem,
kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan
berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa
itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, visi menjadi bahwa matahari masih dan semua planet energi matahari berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari,
para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan.
Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam
sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika
bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing
dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam
cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme
dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari
Besar. Galaksi termasuk bahwa tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari tanah kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan
nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi
seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi
kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di
ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan
ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak
dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya
mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk membuat pria itu menyadari bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya kekuatan alam, diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan miliknya sendiri Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan
sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari
mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya
lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka
mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-
orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya
di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan
dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk
terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond
the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Herald, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini
akan terjadi pada tanggal seperti itu dan tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan (Dan mereka yakin) merasa yakin (bahwa akan dimusy Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya,
sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka
dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang
yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga
ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah
melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai
kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran
kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa
mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka
mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-
benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang
yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan
yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan
tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan
indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka
umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Para malaikat tidak bersujud kepada Adam. (Patuhilah keputusan Allah) untuk menanyai mereka, yaitu dengan menanyai mereka,.
(Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan
perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk
melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan
hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan
dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau
dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah.
Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini
hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-
orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, Di
sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami
tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang
berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi
permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka
tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan
diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang
mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah
melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai
harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau orang munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai orang lain. (Dan hamba Allah ketika ia mengucapkan perkataan yang tidak benar) yakni ucapannya
itu(1). (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar
telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa
palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka
berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah
terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka
katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri
mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup
irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi
dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Respon diberikan segera dalam bentuk ini Ya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk
berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir
bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena
itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang
dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 12 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya
Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka.
(Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya
bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman
bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia
Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atribut pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukan nasihat dari (Dan jika kamu mengabaikan) hai orang-orang yang beriman (atau mengabaikan kesalahan-kesalahanmu) karena ia tidak mau beriman kepada Allah dan tidak menanyai mereka. (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang
yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan
mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil,
nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara
dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan
ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan.
Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi
Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang belum
memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan dan sikap mereka memusuhi kebenaran, meskipun peringatan akhir Allah ditularkan melalui (Mereka itulah orang-orang yang ditimpa keburukan) kemusyukan (dari kejahatan diri mereka sendiri) sebagai akibat dari perbuatannya itu. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya
bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan
demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun
penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka
begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-
orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang
memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan
bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide
dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan
beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan pada kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat itu terus menghasilkan hasil yang baik atau jahat di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan
menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan
lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti
yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi
petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa
pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan
penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran
(dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi Mereka juga berkata: Muhammad tidak dapat menjadi Dia seorang pria. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di
antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-
orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu
berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan



sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat
Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi
penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang
menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk
beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. Jika
Anda (O lawan) tidak memiliki anda dapat bertanya kepada mereka yang Pengetahuan. Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan,
Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang
mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk
kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda
menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya
karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan
untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk
jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin
menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian Seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua Pertama, kata-kata
Anda tindakan; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang
ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi
orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan
menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah
bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang
yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera
setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat
sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-
masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian satu-satunya keinginan yang dia cintai adalah: Bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan bisa belajar pelajaran dari kematian saya, jika dalam hidupku, dan mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka
apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya
(tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang
benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak
bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati,
mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan
dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini,
beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini
mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini sayuran dan tanaman (Dan bumi itu) di'adhkan dan di'a menerimanya (sebagai bertengkar) menjadi hal atau kata-kata
yang tidak beran Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan
penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika
seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua,
sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang
memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan,
kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi
pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan
berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan stasiun dalam kaitannya dengan dan harmonis dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia ditentukan, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal
dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari
mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih
padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud
sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah
keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-
sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan
telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain
untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara
pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat tak bernyawa hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam
semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan
sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas
yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang
Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk
pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum
matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan
yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini pekerjaan seorang Tuhan, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan tertentu di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari tepatnya di dengan kebutuhan dan
kebutuhan Anda. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat
menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk
menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang
tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan
mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-
fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu
sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2)
Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Ini juga tidak terjadi atau bahwa malam harus mendekati sebelum ditunjuk (Yaitu pada hari) menjadi Badal Isyyal dari 'Ayyy (sampai kepada suatu hari) ketika musimnya tiba (dan pada hari itu mereka disebarkan)
di waktu siang hari (ketika pada suatu hari) atau pada suatu hari (yang pada siang hari) yaitu pada hari ketika hari itu tiba (dan pada suatu hari yang tertentu) atau pada hari itu mereka di sore hari. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1)
Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk
menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana
bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya
kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun
cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan
dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa
manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Kemudian, dari ketertiban dan kebijaksanaan serta keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang dalam ratusan ribu dan dalam jutaan dan miliaran
bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera
Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di
Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk
pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian
sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan)
dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya)
artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-
laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun
kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Bahkan
hari ini air (Sesungguhnya Manusia itu) yang telah disebut di atas (orang-orang yang benar) dalam hal ini (benar-benar berada dalam kekuasaan Allah) seperti sungai-sungai dan sungai-sungai; kapal di dalamnya. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam
semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda
kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di
sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari,
dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah
sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-
hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh
karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau
memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara yang pertama dari Terompet dan pukulan keduanya, kita tidak punya informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan
tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila
tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan
memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan
menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal
atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah)
orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang
berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. bahkan jika Anda termasuk dalam
komunitas yang sama dan klan yang sama dan Persaudaraan, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda
atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian
ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat
berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini
hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak.
Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan
Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama.
Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada
orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). Artinya, jika Anda telah (Dan kamu pernah mengabdikan diri kepada musuhmu) maksudnya kepada musuhmu itu (melainkan kamu sekali-kali tidak dapat mencapai tempatnya) yaitu
tempat bermusyuzab (dan kamu bukanlah orang yang diser (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan
menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat
lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai
di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan
kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri
sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan
untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar)
di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam
penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama
dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah
dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan
bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa
seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan
sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak
akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan
mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang
sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka
sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka menandainya penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin
saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di
atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk
kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali
ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan
dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri:
Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang
menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini
dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 13 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Untuk memulai pidato
seperti ini tidak berarti bahwa Nabi saw. telah memiliki (Dan sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianuk-Nya (seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang ad. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya
kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu
(mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-
pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari
kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar
yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa
nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan
mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan melewati satu generasi ke generasi berikutnya. Selama
pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta
Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan
atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran,
meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat
melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri)
terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak
dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang
yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari jenis pertama dan Anda melihat bahwa mereka terus bertahan dalam kebanggaan dan
antagonisme, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus, yang akan memberikan peringatan mereka dan takut kepada Allah dan beralih ke jalan yang benar. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena
itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek
lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan
buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap
kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain
yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan
raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah
Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak ditunjuk oleh Allah sebagai rasul-Nya dan tidak pula diutus oleh Rasul-Nya) yang ditunjuk sebagai rasul-Nya (melainkan mereka selalu menyuruh kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw.
mengkhotbahkan atas bebasnya sendiri. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi
hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para
utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran
seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang
yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-
jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang
Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada
Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa
seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). Kaum
Tsamud juga mengatakan hal yang sama tentang Nabi Salih: Kita harus mengikutinya pria dari antara (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah
mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang
beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap
kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh,
merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di
dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa
sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat
ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang
demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab
kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. Justru hal yang sama dulu (Dan demi yang mensyiatkan) orang-orang yang tidak berkedinya (dan orang-orang yang kafir) (Dan jika mereka
diseratkan) yang mengerut (kepada Nabi) maksudnya kepada Nabi saw. (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman
kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat
kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena
keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga
murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi
Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah.
Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi
Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda hendaknya menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang dapat Anda harapkan untuk menjauh dari-Nya.Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah sehingga bahkan jika saya berkomitmen serius, itu akan Saya dengan rekomendasi, juga tidak begitu kuat bahwa mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya.
Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat
kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini.
Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah
menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar
pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia
berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh
kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak
ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang
angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan Tetapi tidak seperti rencana mereka sendiri, mereka sendiri dimusnahkan oleh satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan
sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab
sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka
menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus
dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah
hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda
kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk
vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer telah diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas diperlukan untuk dan
pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi
sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah
lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah
vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya
dengan kebutuhan dan persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah
Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan
jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan
nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak
ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi beberapa cacat, beberapa kelemahan dan (Dan kepada Allahlah kembali kalian lalu Dia mengan Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah
tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh
pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan
jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan
wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena
afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari
kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri
adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan



di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem
tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan
bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh
lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan
kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir
bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-
benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang
realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner
dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik,
bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama
jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak
memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan
harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet
dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia
memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000
kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3.000 (Matahari dan matahari di dalamnya) nama dua
matahari, bulan dan bintang-bintang (di dalamnya ada matahari) bintang-bintang yang dua matahari terdekatnya sangat jauh dari tanah kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula
terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa
jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika
tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu
galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah
kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka
yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat
kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kuasa yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari Akuisisi. Dan metode apapun yang ia temukan mengeksploitasi ini (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian
dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat
melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya
selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki
mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal
dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang
diserakan oleh Allah dalam suatu perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai
pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi
sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua
kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu
dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dalam berpose sebagai tantangan hanya karena argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti
itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan
semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk
meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun)
yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di
mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu
ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah
jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode
yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. Mungkin saja mereka sendiri (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka
(benar-benar berada dalam kesatsy Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah
disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang
yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di
sini Anda tidak memiliki hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan
ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-
nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi
dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah ping-ping) (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap
orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya
kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia
mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan,
tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan
dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-
Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand
para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan
lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu
bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Muncul pertanyaan: Di satu sisi, Allah berfirman: Marilah kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: (Mereka itulah orang-orang yang bersaksi) di dalam hal tersebut (dan mereka
Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian
tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan
mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa
Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti
bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan
kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari
tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan
bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa
seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau orang munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika dia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan Bahasa. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi
dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka
tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan
kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan
yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka
sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering
mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat
48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan
untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan
kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa selain Kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke titik mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan
dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri:
Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang
menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini
dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 14 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato
seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi
hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang
jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan
lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atribut pertama dimaksudkan untuk mengesankan kenyataan
bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, yang jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, tidak akan membawa kerusakan pada (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri
mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar
perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu
akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu
bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi,
seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah
muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah
Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang belum memperhatikan nasihat, dan bertahan dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun Peringatan Akhir Allah ditularkan melalui para nabi, diri mereka
sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kebenaran, meskipun Peringatan Akhir Allah ditularkan melalui para nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha
Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong)
takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti
bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak
yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan
dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada
Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan
seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan
baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya
kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai waktu ia terus menghasilkan hasil yang baik atau jahat di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan
di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak
berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri
bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu,
menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan,
artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik
atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di
tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata
kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang beriman, (Apa yang telah disalah) apa yang telah kami ucapkan dia makan makanan dan bergerak di jalanan. (Surat Al-
Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu
bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata,
Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai
rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan
mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di
segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat
mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak
ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan
kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai muhammad (orang-orang yang mohon) kepada Allah (di antara orang-orang yang lalai) dari apa yang di dalamnya tersa Kami tidak memberi mereka tubuh seperti bagaimana Bertahan hidup tanpa makanan atau mereka abadi. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari
orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada
mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah
diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di
dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada
kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat 77).
Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah
menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami
memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang
diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi Apa orang tersebut (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah yang telah lalu yang telah dikatakan oleh orang-orang yang sebelumnya (adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa
mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan
yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang
Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda
harus menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka
dewa-dewa saya meskipun mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya,
tapi kau pasti membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah
segera memberinya surga dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu
tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian
saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. Yang mulia (Dan tidaklah dia) maksudnya tidak ada seorang pun (yang menginginkan) dengan permintaan mereka itu (dari Allah) maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat menyatakannya (melainkan dia) telah menunjukkan (bahwa mereka akan beriman) karena hal itu dianggap sebagai hal yang telah diwahyukkan kepada
mereka (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat surga yang Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan
tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan
barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena
orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak
seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme
mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan
realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan
mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia adalah produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat
bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini
secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di
bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar
bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain),
menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat
spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain
yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air,
udara dan musim dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi kebutuhan dan kebutuhan hewan dan manusia telah ditentukan mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi
pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana
dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini
untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan
bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika
seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka.
Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah
sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka,
sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda cocok satu sama lain,
senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing
pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang
sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana
hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan
malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan
air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi
dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami
dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh seharusnya dari
alasan untuk mengaitkan ciptaan yang indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti
keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya
dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian,
setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern
mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai
menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-
fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di
malam hari. Ini juga tidak terjadi atau bahwa malam harus mendekati sebelum periode yang ditunjuk hari berakhir, dan harus dimulai kegelapannya tiba-tiba pada saat hari di siang hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik
mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini
tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman.
Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar.
Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula
terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa
jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika
tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Kemudian dari ketertiban dan kebijaksanaan serta keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan
ribu galaksi dan jutaan dan miliaran bintang bintang planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan
ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak
dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya
mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan
sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari
mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya
lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka
mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-
orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya
di bawah kendali dan kekuasaannya. Bahkan saat ini air Tuhan masih hanya dalam kekuasaan (Allah dan apabila Dia hendak menenggelamkan manusia dari air mani) yakni air mani yang disernikan dengan suatu masa di waktu tersebut (dengan kapal-kapalnya) yaitu perahu-perahu (dan bahtera) perahu, kapal (yang Apa yang ada di belakang Anda: Apa (Dan kamu pernah melihat) pada malam itu
(sesalah ses Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga
menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar
antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan
mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi
argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan
sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli
dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-
hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang
interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak ada informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di
bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu
jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran
juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat
Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua
setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti
Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka
adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki koneksi hubungan yang ditinggalkan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan.
Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah,
Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya)
artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia
telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah) terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang
kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah.



Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa
seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat
(sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). Artinya, jika Anda telah
kehilangan akal dan melayani musuh Anda (Dan hanya kepada Rabbmulah) bukan kepada lain-Nya (orang-orang yang beriman itu harus berakhfa) artinya tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab Allah dari kalian. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-
Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan
anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah
mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20).
Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang
telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang
mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam
cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat
dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air
kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan
Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang
bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima
kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-
kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan (binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang
sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan
terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka
beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi
bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tapi nya diakui, dan mereka juga mengenali sebelum satu
sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka menempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan,
pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka
berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan
menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang
tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia
menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan
antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon
kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 15 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O.
Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini tidak berarti Nabi (perdamaian atasnya), Allah melarang, memiliki keraguan tentang Dan Allah berfirman: Allah sekali-kali tidak akan mengatakan hal itu kepadamu. untuk meyakinkan Anda tentang
hal itu. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut:
Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang
memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-
87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan
membahayakan Anda; (Dan inilah) apa yang kalian berada di dalamnya hai orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar di dalamnya (apa yang diusahakan oleh hati mereka) dari kemusyusan (dan yang tidak akan dihalangi) artinya tidak akan ada manfaat bagi diri mereka sendiri, yaitu dari kemusy Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas
kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam
kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa
lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya
adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Berapa pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para pengikut Nabi seperti menjaga pesan bimbingan mereka tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau
pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan
ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5 dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu
mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat, dan terus-menerus dalam penyangkalan mereka dan sikap bermusuhan terhadap kebenaran, meskipun peringatan terakhir Allah ditularkan melalui para Nabi, diri mereka sendiri terbebani oleh konsekuensi jahat dari kejahatan mereka dan kehilangan setiap kesempatan untuk percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas
dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh
kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada
mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua
sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain
disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari jenis pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, (Dan janganlah kamu berkecil) yakni bermusyk sikap (tidak mau) yakni sedikit pun (di antara manusia) maksudnya orang-orang yang beriman (di antara ahli-hamba
Allah) yakni orang-orang yang beriman(1). Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat
dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di
hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan
atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat mereka terus menghasilkan hasil yang baik atau buruk di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang
dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti
Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu
murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Sebagai tambahan bagi Alkitab,
Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling
baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat
mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini,
dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian
yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di pasar-pasar? (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-
orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan
baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami
memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.) yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-
Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang
laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). Dan Dengan hampir semua nabi yang berkata kepada orang-orang kafir: Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya sebagian dari rasul-rasul itu benar-benar kami bukanlah orang yang dikehendaki Allah. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah
mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang
beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap
kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh,
merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak menjadikan pohon yang hidup di langit dan di langit yang di
dalamnya terletak di bawah mereka. (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa
sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat
ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang
demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab
kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. Justru hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang dan orang-orang munafik Arab tentang (Sambil mengucapkan): Salam 'adn
yang kamu disembalii itu. (Mereka menjawab, Hal itu) maksudnya, apa yang diingmukan itu (adalah karena sesungguhnya mereka itu akan berkata, Ini) maksudnya, apa yang kamu katakan itu (adalah benar-benar (Surat An-Nisa, Ayat 77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu
ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf,
Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai
penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa
pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah ini: Pertama, apa yang dikatakan orang-orang ini sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan
kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk
menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari
orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda hendaknya menganggap diri Anda sebagai kebaikan yang Dapat Anda harapkan untuk menjauh dari-Nya.Artinya, mereka tidak begitu favorit Allah sehingga bahkan jika saya melakukan
kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, atau atau tidak, atau mereka tidak begitu favorit Allah sehingga bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, atau atau tidak begitu kuat mereka harus bisa menyelamatkan saya jika Tuhan bisa silahkan menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun
mereka tahu semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat
kesalahan dengan tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga
dan dia tinggal di dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar
kamu mendapat keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup
saya, dan untuk mengambil jalan yang benar. (Dan tidaklah mereka) maksudnya ahli-ahli dan ahli-ahli neraka itu (dapat memberi mudati kepada mereka apa yang telah mereka pedi) berupa anak-anak muda dan para wanita (dan tidaklah mereka akan beriman) jika kalian adalah orang-orang yang beriman(1). Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta ketika
dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah mengatakan,
bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh beberapa
orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kata-
kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, bertentangan dengan plot mereka, mereka dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak mereka yang
tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik antara mereka
dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada kenyataan yang sama
bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain yang tak terhitung
jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk bumi siang dan malam dan menganggap ini sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang mungkin
terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya adalah,
bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap lembut
sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer telah diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan
Keempat, satu didirikan antara matahari dan bumi untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk sehingga
segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan. Vegetasi
tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun yang
berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim telah ditentukan dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan
persyaratan hewan dan manusia, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa
Bumi, air, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah
memberikan argumen-argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia
lakukan? Apakah mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket
sekutu bagi-Nya. Al-Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. (Dan apabila seseorang berkata) yaitu sebagian dari mereka yang lain (Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Melihat (Dan
sesungguhnya manusia itu terhadap hal tersebut) terhadap keingklaknya (benar-benar mengira) menduga (bahwa Allah tidak akan memerintah kerajaannya sendirian) artinya Tidak akan mampu untuk menghalangi orang lain, karenanya tidak dapat menerima singkuat itu. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan
mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk
menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius
merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda
berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. Komposisi dasar dari masalah ini sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama
antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing
pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan
jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang
ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan tanah terhubung dalam satu dan sistem tak kenal ampun yang sama. Jadi hubungan mendalam yang ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan
hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih
pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta,
seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan Tuhan dan persatuannya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir
untuk dirinya sendiri dan melihat seberapa jauh dari alasan untuk mengaitkan ciptaan indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan
sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu
ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari
percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Pengamatan kemudian mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per
detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada
tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak
terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di
cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Juga tidak terjadi bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan kegelapannya secara tiba-tiba pada saat hari ketika hari ditakdirkan untuk menyebarkan cahayanya. Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit).
Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan
mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan
sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000 kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati
bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya sangat jauh dari tanah yang Cahaya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar
2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat
mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam
semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan
hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan bintang dan planet berputar di dalamnya tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa semua ini telah muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak
ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua
manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan
dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apapun yang dia temukan kekuatan-
kekuatan ini; juga ditemukan melalui bimbingan Allah dan tidak hanya sendirian. Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik)
dengan cara meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-
orang yang melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari
saudaranya itu (karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu
menyeberangi sungai dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. Air yang diserakan oleh Allah dalam suatu
perjalanan untuk berni diri, tidak ada seorang pun yang dapat berkehendak mengetahui. Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang-orang sebelum Anda lihat dan alami. Tanda-tanda: Ayat-ayat kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi sebagai pelajaran abject bagi manusia,
selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti filosofi sesat di sisa setiap
penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan semua kengeriannya untuk
memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti itu dalam sebulan dan
tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya oleh (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi pada hari seperti itu dan hari seperti
itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan mengerikan dan semua orang akan mati
di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu untuk meletakkan kain tangannya; (Dan
orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di
dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Kisarannya bisa ratusan dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya dan sedang melihat tahta
ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun yang dapat memberi
kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di bumi yang berubah,
dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama, tetapi mereka akan
berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. Mungkin mereka sendiri akan menyadari setelah beberapa waktu untuk kengerian mereka bahwa itu (Sama saja) menurut sebuah pendapat bahwa Nabi
saw. Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang
akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya
(adalah mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki
hubungan dan hubungan dengan mereka. (2) Menjauh dari satu sama lain: sekarang Anda tidak dapat lagi tetap berada dalam grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam
arti itaat (ketaatan). Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia
berkata, Janganlah kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa
pada ayat: Atiullaha wa ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. Kepatuhan para
penguasa akan menjadi milikmu (Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) yakni orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah lalu. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan
jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak
dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa
seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan
kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu teriri Hingga saatnya nanti (kalian tidak dapat) kalau dibaca Yasyirua ini pada lafal Laa Uzydiku (kalian sekali-
kali tidak dapat keluar dari sisi Allah) dari hal-hal yang kalian mohonkan kepada-Nya. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang
membandel, yang akan menolak untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang
disebutkan. Tetapi di tempat lain telah dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila
segala sesuatu telah sampai di hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan:
Lidah mereka akan memberikan kesaksian terhadap mereka. Sebagai dua hal ini telah didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan)
untuk diri mereka sendiri sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan,
orang-orang diperingatkan untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu
termasuk orang-orang yang benar) di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak
berdayanya Anda. Membalikkannya dalam penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam sekejap, pada akhir hidupnya, ia
kembali ke keadaan kelemahan yang sama dengan kehidupan yang dimulai di dunia ini. Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak seperti batu, yang tidak
mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja dengan tangannya sebagai
manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari seseorang selain donor.
Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang Makkah yang telah menjadikan apa yang ia insan sebagai insan? (Dan
mereka mengingkarinya) artinya, mereka tidak mengakuinya sebagai orang (bahwa sesungguhnya sapi itu) yakni al-Qur'9 itu (benar-benar Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai
karunia dan kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para
penyembah mereka untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain
karena mereka. Jadi mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati
mereka dan diakui dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tetapi hati nurani mereka diakui, dan juga mengenali satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka
ditempa hanya untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di
semakin sulit untuk menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan
setelah kematian. Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di
udara, berkata: Hai Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang menjadi yang
mulai bergerak dan makan seperti binatang. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia
tidak dapat membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau
artinya Dia meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke
dalam rahim wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 16 Oleh Abul A'la Maududi Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri dan Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa ini berarti, O manusia, atau orang O. Beberapa komentator lain juga menganggapnya sebagai singkatan dari Ya Sayyid, yang, menurut
interpretasi ini, akan menjadi alamat bagi Nabi (perdamaian berada di atasnya). Mendapatkan pidato seperti ini bukan berarti Nabi saw melarang, memiliki keraguan tentang Nabi-Nya, dan Allah harus mengatakan bahwa untuk meyakinkannya. Tetapi alasannya adalah bahwa orang-orang berwarna pada saat itu lebih vehemently menolak untuk percaya pada Ramalan mereka. (Maka Allah berfirman,
Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami). Untuk mengkonfirmasi hal yang sama, sumpah diambil oleh Al-Quran dan kata bijaksana digunakan sebagai julukan Al-Quran, yang berarti sebagai berikut: Bukti yang jelas tentang Anda menjadi seorang nabi adalah Al-Quran ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. (Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang
yang seperti itu (mengerta-adakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan yang membawa wahyu-kitab yang jelas) yakni ayat-ayat yang jelas dan lebih jelas (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuat wahyu seperti itu. Orang-orang yang mengenal Muhammad tidak pernah bisa terlibat dalam kesalahpahaman bahwa ia sendiri
memalsukan pidato-pidato ini, atau membacanya setelah mempelajarinya dari orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surat Yunus, Ayats 16-17, 37-39; Surat Bani-Israil, Ayat 88; Surat An-Naml, Ayat 75; Surat Al-Qasas, Ayat 44-46, 85-87; Surat Al-Ankabut, Ayat 49-51; Surat Ar-Rum, Ayat 1-5 dan E.Ns.Di sini, dua atribut Pengirim Al-Quran disebutkan. Pertama, bahwa Dia Mahakuasa; Kedua,
bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama adalah untuk mengesankan kenyataan bahwa Al-Quran bukanlah saran dari seorang pengkhotbah impoten, bahwa jika Anda mengabaikan atau mengabaikan, itu tidak akan membahayakan Anda; tapi ini adalah Maklumat dari itu Alam Semesta, yang Mahakuasa, yang dekritnya tidak dapat ditahan dari dipaksakan oleh kekuasaan apa pun,
dan yang pemahamannya tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Atribut kedua adalah untuk mewujudkan bahwa segala sesuatu adalah karena kebaikan dan belas kasihan-Nya bahwa Dia mengutus Rasul-Nya untuk bimbingan dan instruksi-Nya dan mengirim Buku besar ini sehingga Anda dapat menghindari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar yang dapat membawa Anda ke keberhasilan dunia dan
di luar perdamaian.Terjemahan lain mungkin : Anda harus memperingatkan orang-orang yang nenek moyang Anda diperingatkan , karena mereka hidup dalam kecerobohan. Jika makna pertama, seperti yang diberikan di atas dalam teks, diambil, nenek moyang akan menyiratkan nenek moyang masa lalu segera, karena pada zaman kuno beberapa nabi telah muncul di Arab. Dan jika makna kedua
diadopsi, itu akan menyiratkan ini: untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan pesan yang telah ditransmisikan kepada leluhur bangsa ini oleh para nabi di masa lalu, karena orang-orang ini telah melupakannya. Jelas, tidak ada kontradiksi antara dua terjemahan, dan untuk makna, masing-masing benar di tempatnya sendiri. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di sini: Bagaimana mungkin nenek
moyang suatu bangsa yang tidak ada peringatan yang dikirim pada waktu tertentu di masa lalu bertanggung jawab atas penyimpangan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah: Ketika Allah mengirim Seorang Nabi ke dunia, pengaruh pesan dan ajarannya menyebar ke mana-mana, dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pengaruh ini tetap ada dan terus muncul di antara para
pengikut Nabi, seperti menjaga pesan Anda tentang bimbingan tetap segar, periode waktu tidak dapat dikatakan tanpa bimbingan. Dan ketika pengaruh ajaran Nabi mati, atau pengajaran dirusak, penunjukan Nabi lain menjadi tak terelakkan. Sebelum munculnya Rasulullah SAW pengaruh ajaran para nabi Abraham, Ismael, Shuaib dan Musa serta Yesus dapat dilihat di mana-mana di Arab dan dari waktu
ke waktu telah muncul di antara orang-orang Arab, atau datang dari luar, manusia, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran mereka. Ketika pengaruhnya akan mati, dan ajaran yang benar juga terdistorsi, Allah mengangkat Nabi Muhammad (perdamaian atasnya), dan membuat pengaturan seperti itu sehingga pesannya tidak dapat dihancurkan atau dirusak. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat E. N. 5
dari Surah Saba.) (Mereka itulah) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam kehidupan dunia. Itu karena: Mereka sudah pantas mendapatkan siksaan; Karena itu mereka tidak beriman. Artinya: Orang-orang yang belum memperhatikan nasihat, dan bertahan dalam penyangkalan dan sikap mereka yang memusuhi kebenaran, meskipun Peringatan Akhir Allah ditularkan melalui para nabi, diri mereka
sendiri terbebani oleh konsekuensi kejahatan mereka dan dirampas dari masing-masing Percaya. Hal yang sama diungkapkan lebih jelas dalam ayat 11 di bawah ini: Anda hanya dapat memperingatkannya bahwa dia mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak dapat melihat-Nya. Borgol dalam ayat ini menyiratkan imosis mereka sendiri yang mencegah mereka
menerima kebenaran. Mencapai dagu dan dengan demikian terbuat dari leher keras menyiratkan kekakuan leher yang disebabkan oleh kebanggaan dan kekasaran. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan demikian itu) sebagai telah menjadikan (orang-orang yang sombong) takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan hal-hal yang dikatakannya (dan tidaklah mereka mempunyai penobat)
yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai penobat) yang akan memberikan kecukupan kepada mereka (dan tidaklah mereka mempunyai peno Membangun penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka berarti bahwa hasil alami dari banyak dan kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak belajar pelajaran dari sejarah masa lalu
mereka atau pernah mempertimbangkan konsekuensi dari masa depan. Prasangka mereka telah menutupi mereka begitu banyak dari semua sisi dan kesalahpahaman mereka telah membutakan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat realitas telak yang terlihat oleh semua orang yang berpikir benar dan tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk
berkhotbah, tetapi tidak: Khotbah-Nya mempengaruhi semua jenis orang. Beberapa di antaranya adalah yang disebutkan di atas, dan yang lain disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Anda menemukan orang-orang dari spesies pertama dan melihat bahwa mereka terus bertahan dalam penyangkalan, kebanggaan, dan antagonisme mereka, Anda harus meninggalkan mereka sendirian, tetapi pada saat
yang sama Anda tidak boleh merasa putus asa sehingga menyerahkan misi Anda, karena Anda tidak tahu persis di mana di antara banyak orang adalah hamba Allah yang tulus (Yaitu orang-orang yang memberikan peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa (dan takut kepada Allah) kepada-Nya (dan takut kepada jalan yang lurus) yaitu agama Islam. Tujuan sebenarnya dari khotbah Anda, oleh
karena itu, harus mencari dan mengumpulkan jenis orang kedua ini. Anda harus mengabaikan orang-orang yang ditakuti dan mengumpulkan elemen berharga masyarakat ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis entri dibuat dalam buku perilaku pria. Pertama, apa yang dilakukan seseorang, baik, atau jahat dimasukkan ke dalam catatan ilahi. Kedua, setiap kesan seorang pria membuat objek
lingkungannya dan pada anggota tubuhnya sendiri menjadi direkam, dan semua kesan ini akan menjadi begitu jelas bahwa suara manusia sendiri akan menjadi terdengar dan seluruh cerita tentang ide-ide dan niat dan tujuan dan objeknya dan gambar dari semua tindakan dan perbuatan baiknya dan tampak buruk di hadapannya. Ketiga, setiap pengaruh yang dia tinggalkan dari perbuatan baik dan
buruknya di generasi masa depannya, dalam masyarakatnya dan dalam kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dicatat dalam akunnya sejauh yang mereka jangkau dan selama mereka tetap aktif dan beroperasi. Catatan lengkap dari pelatihan baik dan buruk yang diberikan olehnya kepada anak-anaknya, kebaikan atau kejahatan yang telah ia sebarkan di masyarakat, dan dampaknya terhadap



kemanusiaan secara keseluruhan, akan terus dipertahankan sampai saat ia terus menghasilkan kebaikan atau hasil di dunia. Para komentator pertama, secara umum, mengungkapkan pendapat bahwa perumahan menyiratkan kota Antiokhia Suriah, dan para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka yang dikirim oleh nabi Yesus untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya di sana. Hal lain yang
disebutkan dalam hubungan ini adalah bahwa Antiokhia adalah raja tanah ini pada waktu itu. Namun secara historis kisah inilah yang disampaikan Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Kaab Ahbar dan Wahb bin Munabbih, dan lainnya berhubungan berdasarkan tradisi Kristen non-Authent tidak berdasar. Ada 13 raja dinasti Seleukia yang disebut Antiokhos yang memerintah di Antiokhia, dan pemerintahan raja
terakhir dari nama ini, alih-alih pemerintahan dinasti ini sendiri, berakhir pada 65 SM. Pada saat nabi Yesus, seluruh tanah Suriah dan Palestina, termasuk Antiokhia, berada di bawah Orang Romawi. Jadi tidak ada bukti yang akan datang ke tradisi Kristen otentik bahwa nabi Yesus sendiri bisa mengirim salah satu murid-Nya ke Antiokhia untuk mengkhotbahkan pesan-pesannya. Sebaliknya, Kisah Para
Rasul (N.T.) menunjukkan bahwa para pengkhotbah Kristen tiba di Antiokhia untuk pertama kalinya beberapa tahun setelah peristiwa penyaliban. (Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada rasul-rasul-Nya) yakni kepada Nabi saw. Selain itu, menurut Alkitab, Antiokhia adalah kota pertama di mana orang-orang non-Israel memeluk Agama Kristen dalam jumlah
besar dan di mana iman Kristen bertemu dengan sukses besar; (Dan bahwasanya) suatu ayat ini (adalah penduduk) lafal Ayat ini menjadi Maf'afi atau kata'kata (yang diwariskan kepada mereka) di dalamnya (menjadi petunjuk) menjadi hal bagi lafal yang berkedur menjadi maf'aalan, artinya yang paling baik. Sejarah juga tidak membawa bukti bahwa Antiokhia telah menderita kehancuran, yang dapat
dianggap sebagai akibat dari menyangkal Nubuat.Karena alasan ini tidak dapat diterima bahwa perumahan menyiratkan Antiokhia. Perumahan tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam Hadis otentik apa pun. Identitas para utusan juga tidak diketahui dengan cara otentik atau pada saat mereka ditunjuk. Untuk memahami tujuan Al-Quran menceritakan kisah ini di sini, tidak perlu
mengetahui nama-nama tempat tinggal dan para rasul. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berwarna bumi, seolah-olah mengatakan: Anda mengikuti jalan yang sama dari webness, prasangka, dan penyangkalan kebenaran seperti yang telah diikuti oleh orang-orang di tempat tinggal ini, dan bersiap untuk menemukan kemalangan yang sama yang dipenuhi oleh mereka. (Dan
tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang mengatakan demikian (dengan apa yang telah mereka lakukan itu) yaitu orang-orang yang beriman. (Dan adalah kekakuan orang-orang yang kafir) dari kemusyaran dan kemusyaran (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, (Apakah kalian akan diberi (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi
telah disebutkan itu (Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman) dan sesungguhnya tidak akan percaya lagi kesesat Allah itu. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Mengapa Rasul itu memakan makanan dan bergerak-jalan di dalamnya) menurut sebuah jenis, yaitu sebuah rumah disa (Surat Al-Furqan, Ayat 7). (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-
orang Saling mengatakan bahwa Allah tidak akan mengerku (bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas). Apa, Anda kemudian akan tergoda oleh sihir ini sementara Anda menyadarinya. (Surat Al-Anbiya, Ayat 3). Al-Quran membantah gagasan yang keliru tentang orang-orang Makkah dan mengatakan bahwa itu bukan jenis ketidaktahuan baru bahwa orang-orang ini menunjukkan, tetapi
semua orang yang tidak tahu sejak awal telah terlibat dalam kesalahpahaman bahwa seorang manusia tidak dapat menjadi pembawa pesan dan rasul tidak dapat menjadi manusia. (Dan tatkala kepala Nabi Nohut berkata kepadanya sedang dia beranut terang) yaitu mereka berkingat kepada Allah dan rasul-Nya (mereka berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesan yang nyata.)
yang jelas. Dengan ini, ia murni berniat untuk mendapatkan keunggulan atas Anda. (Jika Allah menghendaki, tentu Dia mengirimkan malaikat kepada malaikat) yakni malaikat-malaikat-Nya (lalu dia menurunkan) dapat Sejak zaman nenek moyang kita kita tidak pernah mendengar (bahwa seorang manusia akan datang sebagai rasul). (Surat Al-Mominoon, Ayat 24). Dan sesungguhnya kaum 'Ad telah
mengatakan hal yang sama terhadap Nabi Hud. (Dan jika kalian menyerahkan kepada manusia yang seperti kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi) karena tempat kembali kalian adalah neraka dan kalian kekal di dalamnya. (Surat Al-Mominoon, Ayats 33-34). (Tsamud juga mengatakan, Apakah kita akan mengikuti seorang laki-laki di antara kita)? (Surat Al-Qamar, Ayat 24). (Dan
demikianlah) sebagai telah menjadi kata bagi nabi-nabi itu (allah berfirman, Sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami juga. (Surah Ibrahim, Ayats 10-11). Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gagasan yang sama tentang ketidaktahuan ini telah mencegah orang-orang untuk menerima bimbingan di segala usia, dan hal yang sama telah menjadi penyebab kejatuhan masing-
masing bangsa. (Dan tidak ada) dapat di antara mereka (sebuah berita) berita (orang-orang yang belum beriman sebelum itu) jumlah mereka yang sama-sama telah beriman kepada dua orang anak, yaitu mereka (maka terbukti bahwasanya mereka) yakni orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kesalah (Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih) yang menyakitkan. (Dan
sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar beriman) kepada Nabi saw. (Maka mereka berpaling) dari hal tersebut (dan mereka berpaling) dari hal tersebut (sedangkan mereka tidak melihat) (Surat At-Taghabun, Ayats 5-6). (Setiap kali datang kepada manusia) kepada kaumNya (tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepadanya
kecuali orang-orang yang beriman kepadanya) dari kemusyusan dan perbuatan ingkaran mereka (dan berkatalah orang-orang yang kafir) dari jenis manusia dan orang-orang Mekah (Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul-Nya?) (Surah Bani Israil, Ayat 94). Maka al-Qur'ân itu, sungguh, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan Allah. (Dan jika kamu tidak
mengetahui) hai Muhammad (tentang hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berpengetahuan, bahwa sesungguhnya kamu) sehubungan dengan masalah agama (benar-benar akan dimintai izin) untuk tidak diing Kami tidak memberi mereka tubuh seperti bertahan hidup tanpa makanan, juga tidak (Surat Al-Anbiya, Ayat 7-8). (Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maka
makanlah) dari orang-orang yang beriman (dan pindahlah ke jalan yang benar) atau jalan yang benar. (Surat Al-Furqan, Ayat 20). Wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Kalau benar demikian, mengapa para malaikat itu datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak benar, niscaya Kami akan mengutus seorang rasul kepada mereka, niscaya kami akan mengutus seorang
rasul kepada mereka. (Surat Bani-Israil, Ayat 95). Al-'Adn yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang orang-orang yang mendustakan al-Nya, yang tidak dapat dihanyupkan oleh keraguan, kebatihan dan kesesaan Allah. Di dalamnya juga terlibat apa yang disebut rasionalis saat ini dan di dalamnya terlibat penyangkal wahyu dan nubuat sepanjang masa dari zaman awal. Orang-orang itu menuruti apa
yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengingkurkan ayat-ayat Allah dan untuk mereka petunjuk kesesatan. Dia hanya peduli dengan urusan surga: Dia telah meninggalkan urusan dan masalah manusia untuk diresonansi oleh manusia itu sendiri. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian adalah orang-orang yang
benar) di dalam hal ini. Jadi kau akan menerimanya atau menolaknya. Kami tidak bertanggung jawab untuk membuat Anda menerimanya dengan paksa, dan jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan ditangkap sebagai akibat dari ketidakpercayaan Anda, Anda akan menjawab kejahatan Anda sendiri. Apa yang mereka maksud adalah, Anda pertanda buruk bagi kami. Dewa-dewa kami telah marah
kepada kami karena apa yang telah Anda katakan terhadap mereka. Sekarang, setiap bencana yang terjadi pada kami hanya karena anda. (Sesungguhnya telah dikatakan kepada orang-orang dan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada Nabi) karena mereka telah mengatakan, bahwa para sahabat itu adalah anak-anak perempuan Allah. (Surat An-Nisa, Ayat
77). Itulah sebabnya di berbagai tempat Al-Quran orang-orang ini diberitahu bahwa pada zaman kuno orang juga digunakan untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketidaktahuan terhadap nabi-nabi mereka. Kaum Tsamûd berkata kepada nabi mereka, Sesungguhnya Kami menganggap kalian dan teman-teman kalian sebagai tuhan-tuhan kalian. (Surat An-Namal, Ayat 47). (Dan demikianlah) sebagai telah
menjadi mpun atau mutlam (kamu lihat) mereka adalah orang-orang yang mendustakan (makam Firaun) merupakan bentuk jamak dari lafal yadun; (Surat Al-Aaraf, Ayat 130). Artinya, tidak ada yang pertanda buruk bagi orang lain. Augury Everyman tergantung di lehernya sendiri. Jika seseorang melihat kejahatan, itu karena dirinya sendiri. Dan jika ia melihat yang baik, itu juga karena dirinya sendiri. Kami
memegang augury setiap orang ke lehernya sendiri. (Surat Bani-Israil, Ayat 13). Artinya, Anda benar-benar ingin menghindari kebaikan dan Anda menyukai penyimpangan alih-alih bimbingan. Jadi alih-alih menentukan kebenaran dan kepalsuan melalui argumen, Anda membuat klaim palsu ini karena keinginan takhayul Anda. Hamba Allah itu, dalam kalimat ini, mengumpulkan semua argumen yang
diperlukan untuk menentukan keaslian Nubuat. Keaslian seorang Nabi dapat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kata dan tindakan Anda; kedua, menjadi tanpa pamrih. Apa yang dimaksud orang itu adalah Pertama, apa pun ini mengatakan bahwa itu sangat masuk akal, dan karakter mereka sendiri juga murni; kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka memanggil orang-orang untuk iman ini
karena alasan egois. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh didengar. Dalam mengutip penalaran orang ini, Al-Quran telah menetapkan kriteria di hadapan orang-orang tentang bagaimana menilai dan menentukan keaslian Nabi Nabi, seolah-olah mengatakan: Firman dan tindakan Nabi Muhammad memiliki bukti penuh bahwa dia berada di jalan yang benar. Jadi tidak ada yang bisa
menunjukkan motif egois atau minat di balik perjuangan Anda untuk memberitakan pesan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk akal untuk menolak apa yang dia sajikan. Kalimat ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah mahakarya penalaran, yang kedua dari kebijaksanaan berkhotbah. Pada bagian pertama, ia mengatakan: Menyembah Sang Pencipta adalah tuntutan dari alasan
dan alam; Akan sangat tidak rasional bahwa seseorang hendaknya menyembah orang yang belum menciptakannya dan menyangkal menjadi hamba dari orang yang menciptakannya. Pada bagian kedua, dia memperingatkan umatnya untuk efeknya: Anda semua akhirnya harus mati dan kembali ke adopsi Allah yang pelayanannya Anda lawan. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda sebagai
kebaikan yang Anda harapkan seperti yang Anda berpaling darinya. Artinya, mereka bahkan tidak begitu favorit Allah bahwa bahkan jika saya melakukan kejahatan serius, Dia akan mengampuni saya untuk rekomendasi Anda, juga tidak begitu kuat sehingga mereka harus dapat menyelamatkan saya jika Allah ingin menghukum saya. Jika saya membuat mereka dewa-dewa saya meskipun mereka tahu
semua ini. Ungkapan ini kembali mengandung titik halus dari kebijaksanaan berkhotbah. (Dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabb yang aku yakini bukan hanya Tuhanku, Hanya Tuhanku, Dialah Yang Maha Kaya) tidak membutuhkan orang lain (lagi Maha Tera rabbku) karena dia termasuk di antara kita. Aku tidak membuat kesalahan mempercayainya, tapi kau pasti membuat kesalahan dengan
tidak mempercayainya. Artinya, segera setelah mati syahidnya, manusia menerima kabar baik dari Surga. Segera setelah ia memasuki dunia berikutnya melalui gerbang kematian, ada malaikat untuk menerimanya, dan mereka memberinya kabar baik bahwa Surga sedang menunggunya. Komentator membantah arti dari frasa ini. Qatadah mengatakan: Allah segera memberinya surga dan dia tinggal di
dalamnya dan menerima mata pencahariannya. Dan Mujahid berkata, ini dikatakan kepadanya oleh para malaikat sebagai kabar gembira; (Dan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada surga tempat tinggal) tempat tinggal para penghuni surga; (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat
keamanan) artinya mereka tidak mau melakukan hal itu, padanya Allah pasti akan membalasnya kepada masing-masing. Sebaliknya, dia masih berharap mereka dengan baik. Setelah kematian, satu-satunya keinginan yang dia sayangi adalah bahwa orang-orang saya mungkin tahu akhir yang baik yang saya tahu, dan dapat belajar pelajaran dari kematian saya, jika bukan dari hidup saya, dan untuk
mengambil jalan yang benar. Orang yang mulia tidak menginginkan neraka bagi para pembunuhnya (Mereka menginginkan) mengharapkan (s) barang yang mereka ancarkan (dan mereka adalah orang-orang yang mendapat surga yang penuh dengan kenikmatan) apakah yang mereka inginkan dari orang-orang Hal yang sama dipuji dalam Hadis: Dia berharap umatnya baik ketika mereka hidup, serta
ketika dia sudah mati. Allah swt. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari kota itu) di dalam perang, demikian itu karena mereka masih hidup di dalamnya (tetapi) mereka tidak mau melakukan hal itu, pada alasan yang mereka ngilah (dan tidaklah memberi mereka sebuah peno (Mereka itu bukan musuh kalian, melainkan musuh kalian) musuh-musuh kalian (di antara kalian) karena kalian telah
mengatakan, bahwa para musuh itu adalah anak-anak saudara kalian. Satu-satunya tujuan dari perjuanganmu melawanmu adalah kau harus mengambil jalan yang benar. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang jelas membuktikan keberadaan barzakh. Ini menunjukkan bahwa periode waktu antara kematian dan kebangkitan bukanlah periode yang tidak ada secara total, seperti yang dipikirkan oleh
beberapa orang bodoh. Tetapi pada periode ini roh hidup tanpa tubuh, berbicara dan mendengar pidato, memiliki perasaan dan keinginan, merasa bahagia dan tidak bahagia, dan juga tetap peduli dengan orang-orang di dunia. Kalau tidaklah karena orang-orang mukmin tidaklah mendapat kabar gembira dari surga setelah meninggal dunia, dan ia tidak sang angan-angan tinggal di tengah-tengah
keluarganya. Kata-kata ini mengandung sindiran halus. Dalam kesombongan dan kebanggaan kekuasaan mereka dan antagonisme mereka yang kuat terhadap iman sejati, mereka pikir mereka akan memusnahkan tiga nabi dan pengikut mereka, tetapi, tidak seperti plot mereka, mereka sendiri dimusnahkan oleh hanya satu pukulan hukuman ilahi. Artinya, mereka dimusnahkan sehingga tidak ada jejak
mereka yang tertinggal. Tak seorang pun di dunia ini mengingat mereka hari ini. Peradabannya serta rasnya dipadamkan. Hingga saat ini, orang-orang Makkah diperingatkan dan ditolak atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan sikap antagonisme mereka yang telah mereka adopsi terhadap Nabi saw. Sekarang wacana itu beralih ke hal dasar yang merupakan penyebab sebenarnya dari konflik
antara mereka dan Rasulullah SAW, yaitu doktrin Tauhid dan Sekitarnya, yang disampaikan Rasulullah SAW dan orang-orang menolak untuk menerima. Dalam pengertian ini, beberapa argumen diberikan, satu demi satu, untuk membuat orang merenungkan realitas, seolah-olah mengatakan: Amati fenomena alam semesta ini, yang selalu ada di hadapan Anda. Bukankah mereka menunjuk pada
kenyataan yang sama bahwa Nabi ini hadir di hadapanmu? Sebuah tanda: tanda bahwa Tauhid adalah kebenaran dan melarikan diri dari kepalsuan. Terjemahan lain dari frasa ini mungkin: Sehingga mereka dapat makan buah-buahan dan apa yang dilakukan tangan mereka sendiri. Artinya, jenis makanan buatan, yang disiapkan orang dari produk alami, misalnya, roti, kari, selai, acar, saus dan hal-hal lain
yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kalimat singkat ini, tanaman dan kehidupan tanaman tanah disajikan sebagai argumen. Manusia memakan produk hari bumi dan dan menganggapnya sangat umum. Tetapi jika dia menganggap ini serius, dia akan melihat bahwa pertumbuhan budaya yang kaya dan taman hijau subur dari tanah kering dan aliran mata air dan sungai bukanlah hal yang sederhana, yang
mungkin terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ada kebijaksanaan dan kekuasaan yang besar dan penyediaan yang bekerja di belakangnya. Pertimbangkan realitas bumi. Zat-zat yang disusun tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk pertumbuhan. Semua zat ini secara individual, serta setelah semua jenis kombinasi, tetap anorganik dan karenanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pertanyaannya
adalah, bagaimana mungkin kehidupan tanaman muncul dari tanah tanpa kehidupan? Jika seseorang melihatnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor penting tanpa ketentuan sebelumnya kehidupan di sini tidak mungkin ada. Pertama, di daerah tertentu di bumi, di permukaan luarnya, diorganisir lapisan banyak zat ini, yang dapat berfungsi sebagai makanan untuk vegetasi. Lapisan ini tetap
lembut sehingga akar vegetasi dapat menyebar di dalamnya dan menghisap makanan. Kedua, sistem irigasi diatur di tanah dengan cara yang berbeda sehingga elemen makanan dapat dilarutkan dalam air dan diserap oleh akarnya. Ketiga, atmosfer diatur di sekitar bumi yang melindunginya dari bencana langit, menjadi sarana hujan, dan memiliki gas yang diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan
vegetasi. Keempat, hubungan terjalin antara matahari dan bumi, untuk memberikan suhu yang memadai dan musim yang sesuai untuk vegetasi. Dengan penyediaan faktor-faktor utama ini (yang dalam diri mereka sendiri adalah kombinasi dari banyak faktor lain), menjadi mungkin untuk mencapai kehidupan vegetasi. Setelah mengatur kondisi yang sesuai, benih setiap spesies vegetasi sangat dibentuk
sehingga segera setelah menerima tanah, air, udara dan musim yang menguntungkan, kehidupan tanaman harus mulai bergerak di dalamnya. Selain itu, dalam benih yang sama sistem sangat terorganisir sehingga dari benih setiap spesies tanaman yang tepat spesies yang sama harus tumbuh dengan semua karakteristik spesies dan keturunannya sendiri. Jadi selain itu, hal indah lainnya telah dilakukan.
Vegetasi tidak diciptakan dalam dua puluh, atau lima puluh, atau seratus jenis, tetapi pada spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat dibuat sehingga mereka harus memenuhi persyaratan makanan, obat-obatan dan pakaian dan kebutuhan lain yang tak terhitung jumlahnya dari jenis hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang harus dibawa setelah vegetasi di bumi. Siapa pun
yang berpikir tentang pengaturan yang indah ini, jika dia tidak keras kepala dan berprasangka, akan bersaksi bahwa semua ini tidak mungkin terjadi sendirian. Tentu ada rencana bijak yang mendasarinya, yang menurutnya harmoni dan hubungan tanah, air, udara dan musim dalam kaitannya dengan vegetasi, harmonik dan hubungan vegetasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan hewan dan manusia
telah ditentukan, mengingat detail terbaik. Tidak ada orang yang masuk akal dapat membayangkan bahwa hubungan universal dan komprehensif ini bisa menjadi kecelakaan belaka. Pengaturan halus yang sama ini menunjuk pada fakta bahwa ini tidak dapat menjadi pekerjaan banyak dewa. Artinya, dan hanya bisa menjadi pekerjaan satu Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa Bumi, air, udara,
matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kemanusiaan. Jika masing-masing dari mereka memiliki dewa yang terpisah, orang tidak dapat membayangkan bahwa rencana yang komprehensif dan universal dengan hubungan dan harmoni yang begitu dalam dan bijaksana dapat diproduksi, dan seharusnya terus bekerja dengan keteraturan itu selama jutaan dan jutaan tahun. Setelah memberikan argumen-
argumen ini kepada Tauhid, Allah berfirman: Mereka tidak berterima kasih padamu? Dengan kata lain, apakah orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih bahwa mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan ini yang menyediakan semua ini untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi berterima kasih kepada orang lain atas berkat dan nikmat yang telah dia lakukan? Apakah
mereka hanya tunduk pada ayat-ayat Allah yang mereka tidak bersujud sehingga mereka tidak sangsu dan tidak (juga) meninggikan (langit, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu) untuk mereka berdua dan mereka menjadi (panah-panah) yakni mereka menunduk dan bersujud. Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahabesan, dari segala sesuatu yang tidak ada harga dan ket sekutu bagi-Nya. Al-
Quran umumnya telah menggunakan kata-kata ini ketika membantah keyakinan politeistik, karena setiap keyakinan dalam menghindari adalah, pada kenyataannya, imputasi dari beberapa cacat, beberapa kelemahan, dan beberapa rasa bersalah kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu, dia benar-benar berpikir bahwa baik Allah tidak mampu memerintah kerajaannya
sendiri, atau Dia berada di bawah paksaan untuk membuat sekutu-sekutu-Nya dalam pekerjaan-Nya. Atau, beberapa orang lain begitu kuat dalam diri mereka sendiri sehingga mereka ikut campur dalam pemerintahan Tuhan dan Tuhan mengambil campur tangan mereka. Atau, Tuhan melarang, Allah memiliki kelemahan raja duniawi, karena Dia dikelilingi oleh pasukan menteri, sopan, menyanjung, dan
pangeran atau putri tercinta, dan begitu banyak kekuatan Ketuhanan telah dibagi di antara mereka. Jika tidak ada gagasan seperti itu tentang ketidaktahuan tentang Allah dalam pikiran, tidak ada keraguan tentang adanya gagasan untuk menghindari di dunia. Itulah sebabnya telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran bahwa Allah bebas dan dimusnahkan jauh di atas cacat ini dan kelemahan dan
kelemahan yang dikaitkan mushriks kepada-Nya.Ini adalah argumen lain untuk Tauhid. Di sini lagi, beberapa realitas pengalaman sehari-hari telah disebutkan dan disarankan bahwa manusia mengamati hari dan malam ini, tetapi tidak serius merenungkan mereka, sementara mereka mengandung tanda-tanda dan penunjuk untuk kenyataan. Pendekatan pria dan wanita adalah penyebab kelahiran pria itu
sendiri. Pemuliaan antara hewan juga disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Juga tentang vegetasi, manusia tahu bahwa hukum seks bekerja di dalamnya. Bahkan di antara zat yang tidak bernyawa ketika hal-hal yang berbeda berpadu satu sama lain, berbagai senyawa muncul. komposisi dasar masalah itu sendiri menjadi mungkin karena afinitas yang dekat antara biaya listrik positif dan
negatif. Hukum rekan-rekan ini yang merupakan dasar dari keberadaan seluruh alam semesta, mengandung dengan sendirinya kompleksitas dan kemahiran kebijaksanaan dan tenaga kerja, dan ada harmoni dan hubungan bersama antara anggota masing-masing pasangan bahwa pengamat objektif tidak dapat menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan, juga tidak dapat dia percaya bahwa banyak
dewa yang berbeda bisa menciptakan pasangan yang tak terhitung jumlahnya ini dan sesuai dengan anggota mereka yang tak terhitung jumlahnya , satu sama lain, dengan kebijaksanaan seperti itu. Anggota dari masing-masing pasangan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain dan menjadi hal-hal baru dengan kombinasi mereka sendiri adalah argumen eksplisit dari Pencipta menjadi Satu dan
satu-satunya Satu.Pergantian malam dan siang juga merupakan salah satu realitas yang tidak dianggap layak mendapat banyak perhatian hanya karena itu adalah fenomena kejadian dan pengalaman sehari-hari; Sedangkan jika ia mempertimbangkan bagaimana hari berlalu dan bagaimana malam jatuh, dan apa hikmah dalam berlalunya hari dan di musim gugur malam, ia sendiri akan menyadari bahwa
ini adalah tanda yang jelas dari keberadaan Tuhan Yang Mahakuasa dan Yang Mahakuasa dan satu-satunya. (Dan siang tidak dapat berlalu) maksudnya matahari tidak dapat berjatuhan padanya. Keteraturan besar yang ditemukan dalam pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi kecuali matahari dan bumi terhubung dalam satu dan sistem tanpa henti yang sama. Jadi hubungan mendalam yang
ada antara pergantian siang dan malam dan kreasi lain di Bumi jelas menunjuk pada fakta bahwa sistem ini sengaja didirikan oleh Makhluk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keberadaan di bumi, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan air, udara dan mineral yang berbeda, adalah, pada kenyataannya, hasil dari menempatkan bumi pada jarak tertentu dari matahari, dengan
pengaturan bahwa berbagai bagian bumi harus terus berturut-turut datang sebelum matahari dan bersembunyi darinya pada interval yang ditentukan. Jika jarak dari tanah matahari telah sedikit lebih lama, atau sedikit lebih pendek, atau ada malam abadi di satu sisi dan hari abadi di sisi lain, atau pergantian siang dan malam telah jauh lebih cepat atau jauh lebih lambat, atau kadang-kadang hari telah
muncul tiba-tiba dan kadang-kadang malam tanpa sistem apapun , tidak ada kehidupan yang mungkin di planet ini, dan bahkan bentuk dan penampilan zat anorganik akan sangat berbeda dari sekarang. Jika hati tidak buta, seseorang dapat dengan jelas memahami dalam sistem ini fungsi Allah, yang ingin membawa menjadi jenis ciptaan khusus ini di bumi dan kemudian menjalin relevansi, harmoni dan
hubungan antara bumi dan matahari dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Jika seseorang mempertimbangkan konsep keberadaan dan Persatuan-Nya sejauh ini dari akal, dia harus berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat betapa beralasannya untuk mengaitkan ciptaan yang indah ini kepada banyak dewa, atau untuk berpikir bahwa semua ini terjadi secara otomatis di bawah
beberapa hukum alam yang tuli dan buta. Ketika seseorang yang dapat menerima tanpa mempertanyakan penjelasan irasional terakhir ini, hanya atas dasar dugaan dan spekulasi, mengatakan bahwa keberadaan sistem, kebijaksanaan dan tujuan tidak cukup bukti keberadaan Tuhan, menjadi sulit bagi kita untuk percaya apakah orang seperti itu benar-benar merasakan kebutuhan dan kebutuhan akan
bukti rasional, cukup atau tidak mencukupi untuk tingkat apa pun , untuk menerima konsep kepercayaan di dunia. Tempat istirahat dapat berarti tempat di mana matahari pada akhirnya akan berhenti, atau waktu ketika akan berhenti. Arti sebenarnya dari ayat ini hanya dapat ditentukan ketika manusia telah mencapai pengetahuan penuh dan tepat tentang realitas alam semesta. Tapi pengetahuan manusia
sedemikian rupa sehingga telah berubah di segala usia dan apa yang tampaknya dia ketahui hari ini mungkin berubah besok. Orang-orang zaman kuno berdasarkan pengamatan mereka terhadap matahari percaya bahwa itu bergerak di sekitar Bumi. Kemudian, setelah penelitian dan pengamatan lebih lanjut, pandangan menjadi bahwa matahari stasioner dan semua planet di tata surya berputar di
sekitarnya. Tapi teori itu juga tidak bertahan lama. Kemudian pengamatan mengungkapkan bahwa tidak hanya matahari, tetapi semua bintang juga bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan 10 hingga 100 mil per detik. Di Matahari, para astronom modern mempertahankan pandangan bahwa ia bergerak dengan kecepatan 20 kilometer (sekitar 12 mil) per detik, bersama dengan seluruh keluarga
planetnya. (Lihat Bintang dan Matahari di Encyclopedia Britannica). Artinya, fase-fase bulan berubah sepanjang bulan. Dimulai sebagai bulan sabit, kemudian terus bercukur setiap hari sampai menjadi bulan purnama pada tanggal 14 bulan. Kemudian mulai menyusut setiap hari sampai akhirnya kembali ke bentuk bulan sabit aslinya. Hal yang sama telah terjadi selama jutaan tahun dengan keteraturan
yang sempurna, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada fase bulan. Itu sebabnya Anda selalu dapat menghitung dan mencari tahu persis tahap apa bulan akan berada pada hari tertentu. Jika pergerakan bulan tidak terhubung dalam sistem, estimasi fase-fasenya tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini dapat memiliki dua arti dan keduanya benar. (1) Matahari tidak memiliki kekuatan untuk menarik
bulan itu sendiri, atau memasuki orbitnya dan bertabrakan dengannya. (2) Matahari tidak dapat muncul pada zaman yang telah dinamai untuk kebangkitan dan penampilan bulan. Tidak mungkin matahari tiba-tiba muncul di cakrawala ketika bulan bersinar di malam hari. Ini juga tidak terjadi atau bahwa malam harus mendekat sebelum periode hari yang ditandai berakhir, dan harus mulai menyebarkan
kegelapannya secara tiba-tiba selama (Yaitu pada hari) menjadi Isa atau'ayyi, sedangkan 'A'adn itu ialah (cahayanya) Kata falak dalam bahasa Arab digunakan untuk orbit planet-planet, dan memberikan arti yang berbeda untuk kata sama (langit). Frasa, Masing-masing dalam orbit adalah titik mengambang ke empat realitas. (1) Bahwa tidak hanya Matahari dan bulan, tetapi semua bintang, planet dan
benda langit bergerak. (2) Falak, atau orbit, masing-masing dipisahkan. (3) Bahwa orbit tidak bergerak dengan bintang-bintang di dalamnya, tetapi bintang-bintang bergerak di orbit. (4) Bahwa pergerakan bintang di orbit mereka mirip dengan mengambangnya sesuatu dalam cairan. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas astronomi, tetapi dimaksudkan untuk membuat manusia
memahami bahwa jika dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka, dan menggunakan akal sehatnya, dia akan menemukan bukti yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tentang keberadaan Allah dan persatuan-Nya, dan dia tidak akan sampai pada satu bukti ateisme dan ketajaman. Luasnya tata surya di mana bumi kita termasuk sedemikian rupa sehingga tubuh induknya, Matahari, 300.000
kali lebih besar dari Bumi, dan planet terjauh neptunus setidaknya 2.793 juta mil jauhnya dari Matahari. Namun, jika Pluto diambil sebagai planet terjauh, ia berputar 4.600 juta mil jauhnya di sekitarnya. Meskipun luas ini, tata surya menempati bagian yang tidak signifikan dari galaksi besar. Galaksi yang mencakup tata surya kita memiliki sekitar 3 miliar matahari di dalamnya, dan matahari terdekatnya
sangat jauh dari bumi kita sehingga cahayanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mencapai kita. Jadi galaksi ini juga bukan seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang dilakukan sejauh ini, diperkirakan menjadi salah satu dari sekitar 2.000.000 nebula spiral, dan nebula terdekat berjarak sekitar satu juta tahun cahaya dari Bumi. Adapun benda langit terjauh yang terlihat melalui instrumen
modern, cahaya mereka mencapai Bumi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bahkan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa manusia telah melihat seluruh alam semesta. Ini adalah bagian kecil dari Kerajaan Allah bahwa manusia masih dapat mengamati. Tidak dapat diprediksi seberapa jauh dan dalam manusia masih akan dapat melihat dengan cara pengamatan yang lebih besar dan lebih efisien yang
dia inginkan. Semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini tentang alam semesta membuktikan bahwa seluruh dunia ini terdiri dari substansi yang sama dari mana dunia duniawi kecil kita dibuat, dan hukum yang sama bekerja di alam semesta yang berfungsi di dunia bumi kita; jika tidak, itu tidak mungkin, bahwa manusia harus telah membuat pengamatan dunia jauh dari Bumi, mengukur jarak
mereka dan memperkirakan gerakan mereka. Bukankah jelas bukti fakta bahwa seluruh alam semesta ini adalah penciptaan satu Tuhan dan Kerajaan Penguasa? Jadi dari ketertiban dan kebijaksanaan dan keunggulan tenaga kerja dan hubungan mendalam yang ditemukan di ratusan ribu galaksi dan dalam jutaan dan miliaran bintang dan yang berputar di dalamnya tidak ada orang dapat
membayangkan bahwa semua ini muncul secara otomatis. Apakah mungkin bahwa tidak ada administrator di balik urutan dan sistem ini, tidak ada bijak di balik kebijaksanaan ini, tidak ada desainer di balik desain dan karya seni ini, dan tidak ada perencana di balik perencanaan ini? Sebuah kapal bermuatan: Bahtera Nabi Nuh (berada di atasnya). Adapun embarkasi keturunan manusia ke dalamnya, itu
berarti bahwa meskipun tampaknya beberapa sahabat nabi Noé (perdamaian berada di atasnya, pada kenyataannya semua manusia yang akan dilahirkan sampai kebangkitan naik; seluruh umat manusia telah tenggelam dalam banjir, semua manusia berikutnya adalah anak-anak dari mereka yang diselamatkan di Bahtera.Ini menunjukkan bahwa kapal pertama yang dibuat di dunia adalah yang dibuat
oleh nabi Nuh (perdamaian atasnya). Sebelum itu, manusia tidak tahu metode menyeberangi sungai dan laut. Metode ini pertama dan terutama diajarkan oleh Allah kepada nabi Noe (perdamaian), dan ketika beberapa hamba Allah diselamatkan dari banjir, generasi mendatangnya mulai membuat kapal dan kapal untuk pelayaran laut mereka. Tanda-tanda sejauh ini disebutkan sebagai argumen untuk
Tauhid. Tanda ini disebutkan untuk mewujudkan manusia bahwa setiap kekuatan yang diberikan kepadanya atas kekuatan alam diberikan kepadanya oleh Allah dan bukan dari akuisisinya sendiri. Dan metode apa pun yang ia temukan mengeksploitasi kekuatan-kekuatan ini; (Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian sebagian dari karunia Allah) yang menunjukkan kepada keesaan dan keesaan-
Nya,nya (dan tidaklah dia) yakni di sebuah rumah Manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menundukkan kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri, atau kemampuan untuk menemukan rahasia alam itu sendiri dan dikenal metode untuk mengambil layanan dari mereka. (Kemudian dia dapat menggunakan) dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan (yang baik) dengan cara
meninggalkannya seperti orang-orang Islam dan orang-orang yang menjadi temannya (maka ia akan di sisi Allah) dari kemusyyusan (shingga Allah menghendaki akan membinasakan mereka) sebagai hukuman-Nya (dan bagi mereka tempat tinggal yang tidak ada gunanya) tidak ada gunanya lagi. (Sesungguhnya Allah akan menolongnya) artinya selalu menolong dan memalingkan (orang-orang yang
melakukan kemusyrikan) yakni orang-orang yang berpaling darinya. Untuk menarik perhatian manusia pada kenyataan ini, Allah menyajikan kasus pelayaran laut hanya sebagai contoh. (Dan seandainya Allah tidak mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum kamu) kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi anak-anak sebagai anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka dari saudaranya itu
(karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memberi karunia-Nya kepada siapa yang disembankan oleh seorang pun di antara manusia) yaitu orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Sehingga penyebaran umat manusia di seluruh Bumi hanya menjadi mungkin karena orang-orang mempelajari prinsip-prinsip membangun kapal dari Allah dan menjadi mampu menyeberangi sungai
dan lautan. Tetapi dari awal yang sederhana ini hingga hari ini, meskipun membuat langkah besar dalam seni membangun kapal besar dan mencapai semua kesempurnaan yang mungkin dalam ilmu navigasi, manusia tidak dapat mengklaim bahwa ia telah membawa sungai dan lautan sepenuhnya di bawah kendali dan kekuasaannya. (Hingga hari ini air Allah disiramkan dengan air) yakni air yang
sangat panas dan air yang sangat panas. (Dan di dalam bahtera itu) yakni perahu-perahu dan perahu-perahu (di atas kapal-kapal) yang diser Apa yang ada di belakang Anda: Apa yang orang sebelum Anda lihat dan dan dan Ayat-ayat dari kitab ilahi yang diperingatkan manusia, dan tanda-tanda yang ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri dan dalam sejarahnya yang berfungsi
sebagai pelajaran abject bagi manusia, selama dia cenderung untuk belajar pelajaran apa pun. Ini berarti menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya membutakan kecerdasannya, tetapi juga menghancurkan akal moralnya. (Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai anak) seorang pun (yang dapat memberi muda kepada mereka) dapat Mereka bereaksi buruk terhadap setiap peringatan, mengikuti
filosofi sesat di sisa setiap penyimpangan dan amoralitas, dan memiliki kepura-puraan siap untuk melarikan diri setiap kebaikan. Setelah Tauhid pertanyaan lain tentang perselisihan yang menyebar antara Nabi dan orang-orang adalah pertanyaan dari Beyond. Argumen rasional tentang hal ini diberikan di akhir pidato. Di sini, sebelum memberikan argumen, Beyond the Forward digambarkan dengan
semua kengeriannya untuk memberi tahu orang-orang bahwa apa yang mereka tolak untuk percaya tidak dapat dihindari oleh penyangkalan mereka, tetapi mereka harus memenuhinya dan mengalaminya suatu hari nanti pasti. Pertanyaan itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengetahui tanggal pasti kedatangan Sore Hari, dan jika, misalnya, mereka diberitahu bahwa ini akan terjadi pada tanggal seperti
itu dalam sebulan dan tahun, keraguan mereka akan dihapus dan mereka akan percaya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada kenyataannya, diajukan sebagai tantangan hanya demi argumen. (Tidak ada yang mereka maksudkan) apa yang mereka maksudkan (adalah pada hari kiamat) kapankah terjadinya. Itulah sebabnya, sebagai tanggapan, belum dikatakan bahwa Kebangkitan akan terjadi
pada hari seperti itu dan hari seperti itu, tetapi itu akan datang dan disertai dengan kengerian seperti itu dan semacamnya. Artinya, Kebangkitan tidak akan terjadi dalam potongan-potongan sehingga orang dapat menonton santai kedatangan Anda, tetapi itu akan datang tiba-tiba ketika orang akan terlibat dalam bisnis sehari-hari mereka dan mereka tidak akan tahu apa akhir dunia. Akan ada ledakan
mengerikan dan semua orang akan mati di TKP. Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah terkait hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan: Umat akan berjalan di jalan seperti biasa, akan membeli dan menjual di pasar-pasar, akan memperebutkan hal-hal di majelis-majelis mereka, ketika tiba-tiba Terompet akan didengar. Oleh karena itu orang yang membeli kain akan runtuh dan dia tidak akan punya waktu
untuk meletakkan kain tangannya; (Dan orang-orang yang mengemukakan suatu suara yang mengibarkannya) yang mengibarkannya (pada binatang-binatang ternak mereka) yaitu hewan-hewan ternak (dan hewan-hewan ternak) yakni hewan ternak (dan hewan ternak) yakni hewan ternak (Dan barang siapa yang mau memakannya) hingga ia dapat melihat Allah (maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan
pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa ke jalan yang benar. Untuk penjelasan pukulan terompet, lihat E.N. 78 dari Surah TaHa. Adapun panjang interval antara pukulan pertama Terompet dan napas kedua, kita tidak memiliki informasi. Rentang dapat dan ribuan tahun. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW berseru: Israfil meletakkan Terompet di mulutnya
dan sedang melihat tahta ilahi, menunggu perintah untuk meniup. Terompet akan diledakkan tiga kali. Dalam napas pertama, yang disebut nafakhat al-faza, segala sesuatu di bumi dan di langit akan dilanda teror. Pada nafas kedua, yang disebut nafakhat as-Saaq, semua akan mati. (Dan apabila tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) tidak ada gunanya (suatu ayat pun
yang dapat memberi kemudharatharat) ada yang dapat mencegah azab dari diri mereka (dan siapa yang diseskan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kemuliaan, yaitu jalan yang benar. Kemudian Allah akan memberikan teguran kepada Ciptaan-Nya, di mana semua akan naik di tempat di mana ia telah jatuh mati, di
bumi yang berubah, dan ini akan terjadi di nafas ketiga Terompet yang disebut nafakhat al qiyam li-Rabbil-Alamin. Hal ini didukung oleh berbagai anusi dalam Al-Quran juga. Misalnya, lihat Surat Ibrahim, Ayat 48; Surah TaHa, Ayats 105-108, dan E.Ns. Artinya, pada saat itu mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sudah mati dan telah dibangkitkan kembali ke kehidupan setelah periode yang lama,
tetapi mereka akan berpikir mereka telah tertidur, dan tiba-tiba terbangun oleh beberapa bencana mengerikan, dan melarikan diri darinya. (Untuk lebih jelasnya, lihat Surah TaHa, Ayat 103; Al-Hajj, Ayats 1-2). Di sini, tidak jelas siapa yang akan memberikan jawaban itu. (Mudah-1) menjadi Hal atau kata-kata (mereka mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman dari sisi Allah.
Mungkin juga bahwa orang-orang percaya menghapus kesalahpahaman mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bangun dari tidur, tetapi kehidupan kedua setelah kematian. (Dan barang siapa yang tetap ragu-ragu) di dalam hal tersebut (dan mereka itulah orang-orang yang lah) orang-orang yang benar-benar beriman(1). (Inilah) hal-hal yang telah disebutkan itu Him.To (apa yang akan
dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang berdosa) yaitu orang-orang (bahwasanya mereka) yakni orang-orang (akan diti Tidak perlu membuat mereka menunggu selama sidang pengadilan. (Maka Allah akan memberi tahu orang-orang yang berdosa) yakni orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya (adalah
mereka yang sangat ingkar kepada kehidupan semakin besar) artinya, mereka selalu memperolok-olokkannya. (Sesungguhnya apa yang kamu datangkan kepada mereka adalah alquran) yakni agama Allah (dan rasul-Nya) yaitu Nabi Muhammad saw. untuk di dunia, bahkan jika Anda milik komunitas yang sama dan klan yang sama dan persaudaraan yang sama, di sini Anda tidak memiliki hubungan dan
hubungan dengan mereka. (2) Dapatkan Anda satu sama lain: sekarang Anda tidak bisa lagi tetap menjadi grup. Semua pestamu telah dibubarkan. Semua hubungan dan koneksi mereka telah terputus. Sekarang masing-masing dari Anda akan bertanggung jawab dalam kapasitas pribadi Anda atas tindakan dan tindakan Anda.53. Di sini lagi Allah menggunakan ibadat (ibadah) dalam arti itaat (ketaatan).
Subjek ini telah dijelaskan di atas dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 172; Surat An-Nisa, Ayat 117, Surat Al-Anaam, Ayat 121, 137, Surat At-Taubah, Ayat 31; Surat Ibrahim, Ayat 22; Surat Al-Kahf, Ayat 52; Surat Maryam, Ayat 42, Surat Al-Qasas, Ayat 63 dan E.N. 63 Surah Saba. Dalam pengertian ini, penjelasan indah yang diberikan Imam Razi dalam Tafsir Kabir-nya juga luar biasa. (Ia berkata, Janganlah
kalian menyembah setan) artinya janganlah kalian mengikuti setan (dan janganlah kalian mengikuti hawa hasutan sesembah-sesembahnya) artinya, kalian tidak mau melakukan salat. oleh karena itu, itaat (ketaatan) adalah ibadat (ibadah). Setelah itu, Imam mengajukan pertanyaan: jika ibadat berarti itaat, maka umat Islam diperintahkan untuk menyembah Nabi dan para penguasa pada ayat: Atiullaha wa
ati-your-rasula wa ulil-amri min-kum? (Ia berkata, Jika patuh kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan (maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apakah malaikat-malaikat itu tidak bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah? (Tiada lain) tidak lain (ini hanyalah penyesaan yang tidak lain hanyalah menyembah Allah. (Sesungguhnya ketaatan kepada Allah)
terhadap orang-orang yang taat (adalah lebih baik) lebih agung (bagi mereka) di hingga tidak diingati. Kemudian ia menulis: Jika seseorang datang kepada Anda dan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah perintah Anda sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jika tidak, setan bersamanya. (Dan jika kamu patuhi) ajakan untuk memerangi mereka itu (maka
sesungguhnya kamu telah menyembahnya dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian) yakni jelas menerima hukum-hukum dan aturan-aturan allah. Demikian pula, jika i Anda menghasut Anda untuk melakukan sesuatu, Anda harus melihat apakah itu diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan Sahariah atau tidak. Jika tidak dibiarkan, jika aku adalah setan sendiri, atau setan bersamanya. Jika
ia mematuhinya, ia menjadi bersalah karena menyembahnya. Kemudian, ia menulis: Tetapi ada berbagai tingkat ibadah setan. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang pria melakukan pekerjaan dan anggota tubuhnya dan lidahnya juga bergabung dengannya di dalamnya, dan hatinya juga bekerja sama. Pada titik lain terjadi bahwa seorang pria menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan,
tetapi hati dan lidahnya tidak bekerja sama di dalamnya. (Dan di antara manusia ada orang yang melakukan dosa) yaitu perbuatan perbuatan mukminat (sedangkan hatinya tidak menyenangkan hatinya) karena telah melakukan perbuatan angkur itu. Ini adalah ibadah setan dari anggota eksternal. Ada orang lain yang melakukan kejahatan dengan pikiran dingin dan menyatakan kesenangan dan kepuasan
dengan bahasa juga. Orang-orang ini adalah penyembah setan dari luar dan dalam. (Tafsir Kabir, vol. VII, pp. 103-104). (Demikianlah) artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu tersampikan kepadamu (jika kamu di kali kamu) yakni orang-orang yang beriman (telah di antara kami dan kamu menjadi musuh bagimu, maka bagi kamu musuh bagi kamu) yakni bagi
orang-orang yang beriman(1). menawarkan alasan. (Dan sesungguhnya kalian telah diberi karunia oleh Allah) yakni sebagai karunia dan kesykyaran (sebagai sesalan) sebagai 'hal', artinya yang menunjukkan dari kesalaharan agama-Nya (ketika kalian telah ditipu oleh suatu kesulitan) yakni demi karena Allah. Perintah ini akan diberikan sehubungan dengan pelaku yang membandel, yang akan menolak
untuk mengakui kejahatan mereka, bestand para saksi, dan juga tidak akan mengakui keaslian buku perilaku mereka. Maka Tuhan Yang Mahakuasa akan memerintahkan: Yah, berhenti mengoceh. Lihat saja apa yang dikatakan anggota anda sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam pengertian ini, di sini hanya bukti yang harus diberikan oleh tangan dan kaki yang disebutkan. Tetapi di tempat lain telah
dikatakan bahwa mata mereka, telinga dan lidah mereka, dan kulit tubuh mereka, akan menceritakan bagaimana mereka dipekerjakan di dunia. (Mereka tidak melupakan) orang-orang yang tidak melupakan (hari yang di lidah mereka sendiri) karena mereka telah mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup berji (Surat An-Noor, Ayat 24) (Maka apabila segala sesuatu telah sampai di
hadapan mereka) sehingga para wanita itu bertanya kepada mereka (Inilah hari kalian yang telah disanulirnya dan apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kedu (Surat HaMim-Sajdah, Ayat 20). Pertanyaan muncul: Di satu sisi, Allah berfirman: Mari kita tutup mulut mereka, dan di sisi lain, dalam ayat Surah An-Noor, Dia mengatakan: Lidah mereka akan memberikan
kesaksian terhadap mereka. Bagaimana dua hal ini bisa didamaikan? Jawabannya adalah: menyegel mulut berarti merampas kekuatan berbicara mereka. (Yang demikian itu) maksudnya, kematian mereka seperti yang telah yang telah mereka lakukan di dunia (setelah itu) sewaktu mereka masih hidup di dunia (kami tidak dapat mengatakan apa-apa yang mereka inginkan) untuk diri mereka sendiri
sewaktu di dunia. Kesaksian tentang lidah mereka berarti bahwa bahasa mereka sendiri akan menceritakan bagaimana orang-orang jahat menggunakannya, apa yang dihujat dan kebohongan dibuat untuk diucapkan, kejahatan apa yang mereka ciptakan, dan apa yang palsu dibuat untuk dikatakan pada kesempatan yang berbeda. Setelah menggambarkan adegan Kebangkitan, orang-orang diperingatkan
untuk efek ini: Kebangkitan mungkin tampak masih jauh bagi Anda, tetapi bahkan jika Anda serius mempertimbangkan hidup Anda di dunia ini yang sangat Anda banggakan, Anda akan melihat betapa tidak berdayanya Anda dalam cengkeraman kuat Allah. (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memenuhi permintaanmu) untuk tidak menyadakan-Nya (sedangkan kamu termasuk orang-orang yang benar)
di dalam ayat ini tersa Kakimu yang kekuatannya kamu tunjukkan semua kegiatan ini bisa lumpuh seperti dan kapan Allah mau. Selama kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah terus berfungsi, Anda tetap tersesat dalam kesombongan diri Sendiri, tetapi segera setelah salah satu dari mereka tidak bekerja, Anda datang untuk memahami betapa tidak berdayanya Anda. Membalikkannya dalam
penciptaan berarti bahwa di usia tua Allah mengembalikannya ke keadaan masa kanak-kanak. Dia menjadi tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan dan dukungan orang lain; Dia diberi makan oleh orang lain; dia buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur; berbicara kekanak-kanakan dan diejek oleh orang lain. Dalam beberapa, pada akhir kehidupan, ia (Yaitu pada hari ketika) menjadi 'A'aa',
artinya pada sisi Kami (jiwa yang sama dengan yang telah ia usahakan) yaitu dengan melakukan kemusyyy Al-'Ân ini adalah penyadap dan hukum-hukum Allah, yang tidak dapat berbicara langsung dengan rasul-rasul-Nya. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Surah Ash-Shuara, Ayats 224-227, dan Kami). Setiap orang yang hidup berarti: Setiap orang yang mampu berpikir dan memahami, yang tidak
seperti batu, yang tidak mendengar atau memahami atau pindah dari tempatnya, namun secara rasional dan simpatik seseorang dapat menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan dan memberikan nasihat di hadapannya. (Dan adalah kekakuan Allah itu) yakni di sebuah firman-Nya yang bernada sangat keras. Ini tidak berarti bahwa, Allah melarang, Allah memiliki tubuh dan Dia bekerja
dengan tangannya sebagai manusia, tetapi itu berarti mengesankan bahwa Allah melakukan hal-hal ini sendiri, dan tidak ada orang lain yang memiliki partisipasi dalam hal ciptaannya. Sangat tidak bersyukur untuk mempertimbangkan berkat sebagai hadiah dari seseorang selain pemberi, untuk berterima kasih kepada orang lain untuk itu, dan menghargai harapan untuk menerimanya atau mencarinya dari
seseorang selain donor. Demikian juga, juga bersyukur bahwa seseorang harus menggunakan berkat terhadap kehendak donor. Oleh karena itu, seorang mushrik atau orang atau munafik atau orang yang berdosa tidak dapat dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur ketika ia mengucapkan kata-kata syukur hanya dengan lidahnya. (Dan orang-orang tidaklah akan dapat menolak) diaalatkan
(binatang-binatang ternak itu) artinya unta, sapi dan unta, sapi dan sebagainya (dan binatang ternak) yaitu unta, sapi dan sapi. Tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa diasaries lain memiliki tangan dalam penciptaan mereka. (Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang sebelum mereka (benar-benar telah bertawak karunia dari Allah) yakni sebagai karunia dan
kesucian (dan mereka selalu berbank-tanda) karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya (sebagai tempat kembali) bagi mereka, karena mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya Allah menyatakan mereka bersalah atas rasa tidak syukur dan terima kasih. Artinya, dewa-dewa palsu yang malang bergantung pada para penyembah mereka
untuk kelangsungan hidup mereka dan keselamatan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagi orang banyak mereka, mereka tidak bisa bertahan hidup sebagai dewa, bahkan selama sehari. Orang-orang ini berperilaku seperti pelayan mereka yang rendah hati. Mereka merakit dan mendekorasi kuil mereka; mereka beriklan untuk mereka; mereka berkelahi dan berkelahi dengan orang lain karena mereka. Jadi
mereka hanya diakui sebagai dewa. Mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang, apakah ada yang mengenalinya atau tidak, memerintah seluruh alam semesta dengan kuasa dan wewenangnya sendiri. Alamat itu untuk Nabi (perdamaian berada di atasnya). Di sini allusion adalah untuk kampanye vilifikasi bahwa para kepala orang Makkah terus melawannya. Mereka tahu dalam hati mereka dan diakui
dalam majelis pribadi mereka bahwa tuduhan yang mereka sampaikan terhadapnya benar-benar tidak berdasar. Untuk menciptakan kecurigaan terhadapnya di benak orang-orang, mereka memberinya label penyair, penyihir, pesulap, orang gila, dll. Tapi hati nurani mereka diakui, dan mereka juga sebelum satu sama lain, bahwa apa yang mereka katakan adalah palsu, bahwa mereka menempa hanya
untuk menggagalkan misi mereka. (Dan) mereka mengatakan seering mungkin saja (Janganlah kalian menangisi pembicaraan kalian) dengan alasan kalian (agar janganlah kalian menangis) sehingga kalian tidak mau melakukan hal itu,. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dengan kepalsuan, pada akhirnya akan mendapati diri mereka ke kegagalan di dunia dan di semakin sulit untuk
menerima kebenaran. Di sini, pertanyaan orang yang dikutip dalam ayat 48 di atas sedang dijawab dengan alasan dan argumen. Pertanyaan: Kapan ancaman kebangkitan akan dilakukan? belum dimintai tujuan untuk mengetahui tanggal pasti kedatangan dari Beyond. Tetapi mereka bertanya mengapa mereka berpikir itu tidak mungkin, cukup irasional, bagi manusia untuk dibangkitkan setelah kematian.
Itulah sebabnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, argumen diberikan untuk kemungkinan Avante. Menurut tradisi terkait Ibnu Abbas, Qatadah dan Said bin Jubair, salah satu ketua Makkah pada kesempatan ini, datang dengan tulang busuk orang mati, dari pemakaman. Dia mematahkan dan menghancurkannya berda-keping di hadapan Nabi dan menyebarkan partikel-partikelnya di udara, berkata: Hai
Muhammad, kamu katakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan kembali ke kehidupan. Katakan siapa yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang membusuk, tulang busuk? Jawaban segera diberikan dalam bentuk ayat-ayat ini. Artinya, kami menyebabkan jatuhnya sperma yang tidak mengandung apa-apa kecuali kuman dasar kehidupan untuk berkembang ke ukuran yang mulai bergerak
dan makan seperti hewan. Selain itu, ia mengembangkan kekuatan kecerdasan dan penalaran serta perselisihan dan ucapan, yang tidak dimiliki oleh hewan apa pun; sedemikian banyak sehingga ia sekarang deaves untuk berdiri sebagai musuh di hadapan Penciptanya! Artinya, dia menganggap kita tidak berdaya dan lemah sebagai ciptaan, dan berpikir bahwa sama seperti manusia tidak dapat
membangkitkan orang mati, maka kita tidak bisa juga. Lupakan ciptaan Anda sendiri: Lupakan bahwa kita menciptakan kuman dasar kehidupan dari materi mati, yang telah menjadi media penciptaannya; Maka Kami menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di antara mereka dan antara orang-orang yang membuat kerusakan dimusamkan, maka karena itu Kami hubungi mereka. Atau artinya Dia
meletakkan bahan yang mudah terbakar di pepohonan hijau karena orang-orang menyalakan api dari potongan-potongan kayu. (Atau) tidak lain (pohon-pohon kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan ini banyak di antaranya (dan dari pintingnya) maksudnya di antara pohon-pohon kurma (dan buah-buahannya) ranting-rantingnya menanyutkan, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim
wanita. Pada zaman kuno, orang Badui menggunakan metode menyalakan api ini dan bahkan bisa menggunakannya hari ini. Halaman 17 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode Wahyu Bukti internal gaya menunjukkan
bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan rata-rata, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kejahatan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk memperingatkan dan menyangkal orang-orang Makkah dan para kepala mereka atas sikap antagonis mereka bahwa
mereka kemudian mengadopsi untuk pesan Nabi Tauhid yang kudus, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur mereka sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, cara bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi
tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini
menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda,
dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi
Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan
mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi
Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau
mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah mendapat kabar gembira) menjadi hal dari sebuah tempat tinggal (dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Imanilah janji-janji yang telah dianderbuat oleh Allah.
Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para
musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang
telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa
kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah
sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk
kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran
murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di
setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang
diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Anda: Jangan berterima kasih: jangan lupa bahwa apa pun Allah telah diberikan karunia-Nya kepada mereka. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang
menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk
memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah
berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang
merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian
rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa
kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka
dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati
hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada
manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin.
13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14 Artinya, Allah pergi (Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka kerjakan) maka Dia tidak membutuhkan mereka ganjaran. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari
pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan
membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-
perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan
tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara
yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan
yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang
mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan
untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari berikutnya dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri.
Mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka t dituduh bebas dari segala kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-
orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan
jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka
ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan
dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka
inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan
martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat
kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya).
(Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata
seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. Yaitu (Dan yang demikian itu) yakni diserankan (kepada mereka) yakni orang-orang Memusy (dan yang demikian itu) yaitu hal yang telah diungkapkan oleh Nabi saleh (adalah lebih baik) atau lebih kesyihan (bagi orang-orang yang bertakwa) di antara mereka. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di
mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya
berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya
beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun,
namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia
melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan
hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional.
Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini juga bisa
menjadi keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan penyembuhan untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam hal tersebut dan semacamnya orang itu akan diberikan lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung
jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya
sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput,
yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya)
manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan
bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan
Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-
benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah
mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; (Maka apabila
mereka memberitahukan kepada kalian) hai orang-orang yang bermusyk sikap mereka terhadap dirimu (untuk menganut suatu gangguan) yakni jika mereka mampu untuk melakukannya ( tentang hal itu tergantung pada kesuksesan Anda sendiri di sini serta di Beyond. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik
segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik
kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala
macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya,
dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya,
azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas
dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya,
hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan
telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang
hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41Dalam kata lain: Peringatan Anda tidak dapat efek apapun pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan



bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri
menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang
dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir
di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu
(bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan,
pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun
kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng mau menerima apa yang
didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) kali ini (seseorang tidak memahaminya) maksudnya orang yang bersalah (akan di dalamnya) maksudnya tidak mau percaya kepada adanya hari bermusyri (dan merasa dirinya
cukup) yakni tidak mau menerima apa yang disalah itu. untuk melihat dan tuna rungu mendengar.45Bahwa tidak ada komunitas di dunia untuk yang bimbingannya Allah tidak menyebutkan nama Para Nabi, dinyatakan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul
sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang
sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap
generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan
air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari
keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang
besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya
kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan penciptaan yang bertanggung jawab,
penciptaan dengan kekuasaan dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat adalah ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek
yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-
sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan
kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama
dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena
narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak
patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan
harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan
tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang
tulus dengan Tuhannya tidak ada risiko (Dan tidaklah mereka) yakni ahli-ahli itu (dapat memberi mudaat kepada mereka) dapat manis(1). (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang
baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar
bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka
yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di
hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi
tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak
munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara
muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian,
hidup Anda menjadi kombinasi dari keduanya dan tindakan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan.
Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit
daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan
baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap
bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir
tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari
pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan)
yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. Dan orang-orang yang sujud kepada-Nya(1). akuntabilitas; tetapi
tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah
menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah
(pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam
sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari
banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang
telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain
akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam
Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59Apa dia memaafkan kita kesalahan kita, dihargai sedikit (Dan
sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada kami) para penghuni surga (dan berkah) sebagai bentuk kemusykfah (sebagai pahala bagi orang-orang yang datang kemudian) maksudnya orang-orang yang datang kemudian dari mereka. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama,
yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin
kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau.
Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan
meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang
untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat
untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke
kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat
akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67Apa itu: Mereka memiliki tulisan di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang
menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk kita perwakilan kita di bagian seperti itu dan seperti itu dan seperti bagian dari bumi dan sekarang di tangan mereka untuk membuat atau melaut nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan
mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang
apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak
(menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan
mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan
banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya
tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya
71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa
yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 18 Nama Kata fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti adalah Surat di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode
makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang
diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda
akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada
kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan
konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu
sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan
ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh
terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, itu juga dihibur untuk tujuan (Dan janganlah kamu menderita kesyiti bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak pula memakan harta mereka dan tidak pula menganikirkan bagi mereka) yakni tidak mau
mengalah. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa
di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat
keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan
untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan
efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus
sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa
anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat
dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaian mereka diterapkan. Dia juga
bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain,
ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat
pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala
(sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja.
Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau
bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun)
yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan)
memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun
tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya.
,tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat sebuah kesalahan belaka; Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang
tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan
kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan
kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa
keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau
mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan
Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak
dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah
orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral bahwa mereka berjuang untuk mempertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua
ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh
dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan
jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah
mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan
pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika
seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat
melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka
melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan
keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang berlangsung lama, yang Janganlah kalian merasa tertidakan dengan kekusyimu dan tidak mendapatkan tempat kembali yang baik. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan
dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang
benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana
pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya
berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya
beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun,
namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia
melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan
hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional.
Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup hidup hidup kehidupan, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan
ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung
jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya
sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput,
yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya)
manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan
bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan
Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-
benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan, (Dan jika kamu tidak
menyembahnya dan memujanya) atau mesyiti yang lainnya (maka sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu lakukan) sehingga kamu akan menerima hukuman-Nya. Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat
hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure
Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk
kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa
syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah
mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian
sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan
ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah
dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. Dalam kalimat ini, muslim telah diberitahu: Mereka yang bersikeras bahwa Anda menyerahkan iman dan melakukan kejahatan dengan jaminan bahwa mereka akan mengambil beban (Mereka itulah orang-orang
yang berdosa) seperti Apa yang telah mereka pingkr (pada hari kiamat) pada hari itu (maka Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk
mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini
dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan
untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap
kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara
mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa
keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-
benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mereka) yaitu orang-orang yang menjadi (orang-orang
yang beriman dalam kesalahnya) mereka adalah orang-orang yang beriman. (Telah mati) hampir saja (dan telinganya di telinga mereka ada sumban) penutup, sehingga mereka tidak dapat mendengarkannya (dan di telinga mereka Kami ada sumba Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya
adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di
antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup
untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46
Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang
sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman
temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its
Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya
kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen dan keinginan yang seragam dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan
dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan
proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta
sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan
dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama
dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena
narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak
patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan
harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktu serta pekerjaan dan kemampuannya dalam melaksanakan Perintah-Perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk penyebab Agama
Anda (Sesungguhnya Allah tidak akan menerima balasannya) artinya Dia tidak akan dapat menerima pahala-Nya dari diri kalian (dan hanya kepada Allah sajalah mereka bertawawak) maka Allah pasti memberi mereka ganjaran. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya,
dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang
yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan
menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni
orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka
dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan
bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para
pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama, karena mereka lebih di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak
dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol
dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap
pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk
kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan
orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan
untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar
komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada
keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Inilah) hal-hal yang telah ditunjukkan oleh Allah (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mene Hook, dan neraka bagi semua orang yang menolak untuk percaya padanya. Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan
beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula
dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang
dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan
orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-
Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa
mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan
dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah)
dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. ini, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya harus masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu
khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan
tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan
kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat
daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang
benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk
menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal
yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku
ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah telah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai di bumi, frasa ini berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, selain
Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau
untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa
kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila
kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-
orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan
egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram
kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka
sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. 70 Artinya, Adalah Grasi dan Toleransi Allah bahwa Dia tidak segera menyita orang yang bersalah dalam azab, meskipun segala macam
ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama yang digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya, dan oleh quraish, dalam ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu,
Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 19 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode
wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi
Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri.
Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat
Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika
semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak
signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak
meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Ini adalah Anda yang akan konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika
Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana
membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah
Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka
sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa



manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan
kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai
disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi
mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul menghindar ini tidak berdasar, dan kebenaran murni hanyalah bahwa apa pun belas kasihan mencapai mereka hanya menghadiahi mereka dengan pahala dan rahmat yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema
ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah
penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian
lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih.
7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang
dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak
ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada
orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada
baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang
akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus
memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. Dan membodohi Anda tentang berarti:(1) Bahwa ia harus bertaruh beberapa orang percaya bahwa Allah tidak ada sama sekali;(2) melibatkan orang lain dalam kesalahpahaman bahwa Allah
setelah menciptakan dunia, pensiun dan sekarang hampir tidak ada hubungannya dengan alam semesta;(3) menipu orang lain untuk percaya bahwa Allah tidak diragukan lagi mengelola alam semesta, tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia; : oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka; Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa,
karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah
akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi
Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah
sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat
memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada
mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi
begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah
benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, memiliki dalam pikiran dua hal yang sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam
kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat
menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat
propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka
berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang
yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka
lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi
tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan.
Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. dua puluh perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan para kepala Quraish Nabi Kudus, mereka itu karena kehormatan dan martabatnya. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan
kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak
pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara
sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti
hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan
menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika
seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan
kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung,
sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya
tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tapi argumen ini bisa (Sesungguhnya apa yang tersebut dalam kitab itu) yakni Alquran (benar-benar berada dalam kehidupan yang bertahun-tahun) misalnya tentang keduniaan yang tidak ada harganya; Jika
seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin
Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu:
Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan
emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk
dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika
seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti
akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan
janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu Anda, berdasarkan (Sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu) yang sempurna sempurna akalnya (adalah mereka yang beriman kepada saudara-saudara kita) yaitu orang-orang yang beriman. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap
berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur
(dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah
dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-
sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya
Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain
untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk
diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada
kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat politeisme dan kerabat orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali kepada leluhur mereka Kami bertanggung jawab
atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang
yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang
akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras
kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa
kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan
tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus
menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang
sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang
mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya sadar akan perbedaan antara kebaikan dan setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal
atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di
dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat
menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat
tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru
yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang
lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan
perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda
sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini benar-benar menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini (Dia diciptakan dengan yang baik) yaitu manusia yang tidak ada ajak-Nya (dengan bijaksana) dengan sei nabi-nabi yang lain. Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki
berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan
cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus
disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu,
semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan
tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan
Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan
setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada
Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia adalah alsa yang memaafkan dan karena itu memberikan istirahat
kepada orang-orang jahat.51 Perilaku ini dan (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang lainnya adalah (orang-orang untuk tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan kemampuannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya untuk waktu dan energi yang dihabiskan, tetapi
di luar beberapa keuntungan juga. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan
memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus
bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya:
Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang
semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui)
yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah).
Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini
tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. Mereka percaya, tapi. (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam
hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti
jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari
tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel
dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok
pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas
Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat
segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk
meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari secara paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan masuk baik tanpa pertanggungjawaban, maupun jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari
setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari
tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda
akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan
kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban
terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti
Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap
diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang kriminalnya akan masuk neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja
masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya
akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci
yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan
kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya).
63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah
mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan
untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua
makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65Jika yang
pertama (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah yang telah disebut sebelumnya (adalah karena sesungguhnya kamu) sehingga kamu dapat melihat Allah swt. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi
mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini
dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang
dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan
alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta
kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah,
dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada
suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk
mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera
memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas,
dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 20 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode
WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka
untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya
frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini
menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda,
dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi
Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Jadi berpikir dan menilai dengan tentang apa yang masuk akal, baik dan jahat harus memenuhi takdir yang sama dan berakhir dalam debu, atau harus baik dikorespons dengan baik dan jahat dengan kejahatan? Sekarang, jika Anda tidak
mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam
pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin
percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah
kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini
juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap
para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan
tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat
'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat dua kali dalam bentuk nyata: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya
bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk
memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik
kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember...
Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah
untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian
yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan
ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian,
maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri
mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan
itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji menyiratkan janji Dari Luar yang digunakan (Mereka berkata) yakni orang-orang yang mempunyai hati dan orang-orang yang mempunyai hati dan orang-orang yang dalam diri mereka itu tersa 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu
Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni
dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan
baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi
tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu
kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan
tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih
cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang Dia inginkan, siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan jalan yang benar bagi siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan frasa ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu secara mental, dan membuat mereka
berkeliaran tanpa tujuan dengan cara-cara di mana mereka sendiri ingin tetap tersesat. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia
yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus.
Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu
saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan
menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di
dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara
terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika
di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia
juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Muncul (Dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat) apa yang terbuat dari amal-amal mereka yang telah
mereka kerjakan, yaitu dari jenis mereka yang lain. Kisah para rasul. Ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya,
kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu
beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari
orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-
hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata
pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya
kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka
(tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24
Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya untuk (Dan jika) mereka diseringkan (kepadamu) dalam perkara yang benar (maka sesungguhnya ia telah berolah orang-orang yang
benar) di dalam ayat ini tersa Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan
argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah
turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu
akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka.
27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala,
dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat
mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada)
menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. Sebaliknya,
kami tidak menyadari bahwa mereka Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan
membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun.
Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang
kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah
membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang
Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi
menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah
Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi
keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para
pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah beban tanggung jawab satu orang atas yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan memikul beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh yang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang
yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta
pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu
oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk
mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini
dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan
untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap
kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara
mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. Apa yang akan disediakan tempat penampungan tinder Bayang-bayang rahmat Allah dan yang lainnya jatuh ke dalam api neraka. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada
akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada
orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan
mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada
asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh
masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim
ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan
Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam
dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Sama manusia dan hewan tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah
disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala
sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan
perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang
untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk
Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan



dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan
barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan
Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan
(Demikianlah) yakni kesalahan itu (orang yang bertakwa) kepada Allah (lagi memelihara) selalu (orang-orang yang takut kepada Allah) yakni takut kepada azab-Nya karenanya ia tidak dapat melihat-Nya. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia
semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi
yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi
Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang
tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53
Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-
asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang
mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-
berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar sebagai Nabi Kudus Muhammad (di atas (Yaitu kesejahteraan) dari Allah (semoga dilimpahkan kepada kalian,
dan barang apakah) dengan alquran 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi
dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu
diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun,
kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara
ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu)
artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa
unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud
yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. Artinya, mereka yang menonjol dalam pakaian yang baik adalah yang terbaik dari orang-orang dan mereka sendiri (Yaitu surga Adn) menjadi A'a Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga
mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas,
atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman
kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah,
harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka
(Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas
orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil
kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Para tradicionistas mengutip
beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak rekan-rekan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya
tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang
yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa
dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah
mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat
tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah
mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan
dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi
orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih.
(Bukhari) Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kuasa dan wewenang yang Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dimaksudkan untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda
untuk berfungsi sebagai perwakilan dari Pemilik sejati Anda. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika
kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka
sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka
yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan
untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti
tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari
keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? 68 Apa itu: Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika
mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan Tidak ada dosa atas dosa-dosa mereka dan dosa-dosa besar yang mereka pebesar-besarnya. 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat
mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan
kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan
degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 21 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti
bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi
Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan
Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda
melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk
menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari tindakan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan tahu. daripada yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat
fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik
(dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung
jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu,
ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan
ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba
Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya
dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya.
Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda sesuai dengan yang diperlukan sifat layanan yang mereka lengkungan dipekerjakan. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah
menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah
menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada
rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari
bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada
hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang
selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan
berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya
tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya
bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... pembohong: Jika mereka tidak percaya tidak ada yang layak
(Dan sembahlah Allah dengan memeraskan ibadah kepada-Nya) artinya, memeringkan ibadah kepada-Nya. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang
berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa
bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung
jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan
mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa.
Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati
nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari
apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang
diinginkan. Tidak ada gunanya membuang pipa dan energi untuk reformasi Sebaliknya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia
inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-
orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala
Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas
memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka
sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini
orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno
(Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang
mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa
mengatakan bahwa ia sepenuhnya menyadari pelakunya dia tidak itu hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi dia selalu berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang
mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan
dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan
mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-
lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya
kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata
menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan
yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari
tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Those yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak dalam menggunakan perangkat apa pun, bagaimanapun, rata-rata dan bejat, untuk menggagalkan dan
mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain
hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan
dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara
anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada
usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna
tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya
muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa
mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. Ihs Aborsi. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya
ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan
sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki
ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau
membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-
Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan
karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia
Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan,
tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di
tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa-bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi
keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para
pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat
politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain,
tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah
dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan
tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini
tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa
bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang,
bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang menjadi sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin
(berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang
tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat
setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau
tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44
Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus
rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan
Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras
dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum lengkap.48 Essus dibuat. Untuk mengesankan bahwa di alam semesta diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air
yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman
temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its
Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya
kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan
dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan
proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta
sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan
dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam hubungan yang sama, juga harus diketahui bahwa dalam ayat ini ' ' tidak menyiratkan ulama
dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih dan filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena
narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak
patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan
harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan
tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang
tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia
mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah
untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang
yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Esssus menyiratkan umat Islam, yang telah menetap di seluruh umat manusia sehingga mereka dapat Ahli waris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan
mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang kedamaian dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus
Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para
(Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya
tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya
darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat
pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat
keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir,
itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah (Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan itu (merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman) yang mau menerima
apa yang diwahyukan kepada mereka (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga mereka tidak dapat melihat-Nya. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat
disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator
berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah
dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,
Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan
hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang
ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-
orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. Dengan kata lain, mereka akan terkena semua gravitasi dan kerasnya Hari kiamat yang panjang
dan hari pembalasan di antara orang-orang yang mendustakan dan mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para
Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa
kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan)
yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini
berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan
dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus
mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk
menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk
memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawab juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup
singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan
kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan
mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang
telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti
itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh
karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda
ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas
sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Anda adalah pemilik hak ilahi dan bahwa Anda dapat menugaskan dan mendistribusikannya kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas
suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu
kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk
mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera
memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas,
dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 22 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode
WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka
untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya
frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini
menyajikan Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan
bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah
yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali
hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah
dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi
diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk
menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign
of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi, ketika
Allah menggunakan firman itu, dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, alih-alih kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, orang pasti dapat menyimpulkan bahwa kata yang sama dari bahasa kita ini lebih dekat dengan makna nyata. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang
berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi
Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di
antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk
memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik
kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember...
Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah
untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian
yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan
ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada yang lain selain Allah, yang merupakan tuhan-tuhan selain Allah. dan mendukung. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika
demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari
diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya
cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah
akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah
dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya
dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami
bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi
menggoda dan brilian , (Dan ia mengeluarkan yang buruk) yakni yang membuatnya tidak menginfasikannya (pada jalan Allah) yaitu agama Islam (dan yang membawa kepada jalan yang lain) yaitu agama Islam (dan yang tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya) jika ia tidak kembali kepada Allah. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika



mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup
dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka
berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di
atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka
tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja,
orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan
menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di
dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara
terbuka menjamurnya di Kiamat. Untuk menyebutkannya di dan untuk procla itu ke dunia berada di dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang yang memiliki mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena)
ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan
bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi.
Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara
orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya
dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai
kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi
hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi.
Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan
bahwa ia mempertimbangkan bahwa, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi menyembah orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beress firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang
menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya
diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan
sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern
meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah.
Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih
besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang,
dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah;
tapi apa dimaksudkan untuk diberitahu adalah bahwa mushrik sgodeers tidak memiliki apa-apa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat
mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang
benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada
doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami
memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda
tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang
yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri,
bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan
bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dia telah memiliki
Berkata: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhan Anda, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kuasa Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan
menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan
mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu
orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman
leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini
kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan
datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda
tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya
untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan
dan dalam kegelapan praduga dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini
juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan
matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan
dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan.
Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-
orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak
beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-
Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap
komunitas yang terpisah. Kedua Nabi baru perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran dan bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan
Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan
melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi
persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai
desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir,
dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan
dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin
seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang
mata pelajaran akademik seperti dan sains dan sejarah dan matematika, dll. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian),
yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati
mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya
dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan
tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan
kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi
perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi
apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi
menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang sendirian mampu memberikan bimbingan yang tepat dan untuk aturan dan peraturan yang menurut mereka. Tidak ada yang mengetahui
hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada
umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli
waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur
percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang
yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas
tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih
dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para
hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, (Sesungguhnya yang demikian itu pasti
terjadi) sudah pasti terjadinya, yaitu (sebuah kitab) yang di dalamnya tersa pria dan lain-lainnya (dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka) dari kemusyrikan (karena kedengkan) yang dimaksud adalah orang-orang (di antara mereka. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang
yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat
disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator
berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah
dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,
Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan
hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang
ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti jalan) yakni agama Allah (sebagai tempat kembali) bagi mereka di dunia dan di akhirat. mereka akan dinilai secara umum: mereka tidak akan dihargai untuk setiap perbuatan baik dan dihukum karena setiap tindakan jahat
secara terpisah. (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada
Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti
itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan
Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang
benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir
tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap
dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan
kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63 Esso menyiratkan setiap usia kehidupan di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara yang baik (Dan jika ia suka) yakni orang yang banyak mengatakan apa yang telah ia minta (dan ia adalah
seorang yang benar) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini termasuk orang-orang yang keluar dari sisi Allah. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah
dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat
Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-
bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia
yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah
melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita
dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan
mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak
memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. Ketika Anda ditanya tanda apa yang ada di surga dan di bumi yang dapat menunjuk ke diri Anda sendiri Dewa sebagai rekan Tuhan, kau tidak bisa menunjuk apapun. (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-
orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan
egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram
kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka
sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan
kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah
inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 23 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini
mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid,
sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahan Anda, trik dan makar terhadapnya dan konspirasi dan desainnya untuk menggagalkan tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan dosa-dosanya sendiri. Jika Anda tidak
mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan
sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan
menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah
kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa
palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan
keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke
jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa
di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para politeis dari dewa-dewa mereka. (Tidak ada tuhan yang lebih timbangannya daripada hamba-hamba Allah yang terailah) yakni hamba-hamba Allah yang terai karunia(1). Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani
Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini.
Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan
yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud,
Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa
di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk
memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik
kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember...
Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah
untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian
yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan
ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian,
maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri
mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan
itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari
dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah
dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya
dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Apa itu, semacam (Dan barang siapa mengerjakan kejahatan) atau dosa yang mengenai
orang lain seperti Allah (maka ketahuilah bahwasanya dia berbuat dosa) kemusyyi dosanya (dan tidaklah akan disa Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah
kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada
diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya
mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan
meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar
mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman
tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau
pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga
tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika, meskipun demikian, orang tidak merasa dan terus melawan dan melawan kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam
kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka
menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia
(mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan
menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat,
orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab
akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai
dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan.
(Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup
kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak memunculkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk meningaungi dan meningkatkannya tinggi. Sini. perlu
juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia
menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang
menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya
diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan
sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern
meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah.
Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih
besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang,
dan di berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang
dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun
atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah
satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu
datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda,
berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap
berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur
(dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah
dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Kata Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri sendiri yang Patut Dipuji: dapatkah seseorang memujinya, atau tidak, Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-
sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya
Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain
untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk
diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada
kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung
jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-
orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib
apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang
yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya pada realitas dan tidak keberatan
melihat bagaimana kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan
spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa
keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk
pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras
kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati
yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar)
dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada
seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Semua orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum anda di antara banyak orang kuno dalam Surah An-Nahl: 36: Kami kirimkan kepada (Yaitu rasulullah) yakni malaikat Peno laki-laki Nabi Muhammad saw. Tetapi dalam
pengertian ini, perlu dicatat dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi
sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh
Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan
hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk
pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan
pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti
manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi
hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan jelas, di mana pun ada rencana bijaksana dan proyek, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan Bijaksana Menjadi tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut kepada-Nya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya,
kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta
huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu
diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat
'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha
Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria
menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam
pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan
keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang
besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53The Medium: Buku Ini Tidak Menyajikan baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi kuno, tetapi menyajikan kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54
Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka)
yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga
mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran
dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw.
(Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika
tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan
mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-
orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, menawarkan pengorbanan untuk kebaikan iman yang
sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis
Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala
tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak



boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian
besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan
kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu
Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi)
dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini Nabi Kudus telah
memberikan komentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu
meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam
keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan
Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari
mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan
Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan
dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup
kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua (Dan telah datang kepada mereka) dapat di sini (azab yang besar) yaitu azab di suatu hari; Sekarang kita tidak perlu
melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat
membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama
dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu
Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian
generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini
akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti:
Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di
mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di
tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Hamba-hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki
sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal
tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama,
orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka
terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak
berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan
dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga
disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 24 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al
Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode Wahyu Bukti internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan rata-rata, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan itu diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato ini bertujuan untuk memperingatkan dan
menyangkal orang-orang Makkah dan para kepala mereka atas sikap antagonis mereka bahwa mereka kemudian mengadopsi pesan Nabi Kudus Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk memperingatkan mereka sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, cara Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan
makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda
akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia
ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang
biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah
kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk
menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan
efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. Orang-orang percaya juga, dalam hubungan ini, telah diberikan kabar baik sehingga mereka dapat merasa diperkuat dan didorong
dan (Yaitu jalan) menjadi Hal atau kata'ayyta, sedangkan 'A'adn itu ialah (karunia dari Allah) yang dianakan-Nya kepada mereka, jadi bukan hasil dari keta Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah
Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka
sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa
manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan
kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai
disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi
mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah
diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah
penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Anda: Jangan Janganlah kalian lupa bahwa apa yang
diberikan kepada kalian, dengan kekuakuan dan kedilah pelan-pelan di dunia. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun
selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada
sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah
pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika
demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari
diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya
cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah
akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah
dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Membuat orang-orang yang mendiskreditkan : mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah ini dan 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka
tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan
memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa
telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-
orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung
mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana
mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang
dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta
dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang sengaja dan setelah
konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu (Dan mereka yakin) yakni orang-orang Mekah itu (tidak mengetahui) bahwasanya mereka adalah orang-orang (bahwa mereka itulah orang-orang yang dusta dan orang-orang yang dusta) dalam tuduhannya. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan
menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di
dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara
terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika
di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia
juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari
kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-
orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat
dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan.
(Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya hanyalah seperti itu. dapat bangkit dan berkembang; (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan
beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat
bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah,
yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu
dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25
Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu
kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak
memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Allah menetapkan
harapan hidup yang berbeda bagi orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan ketetapan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan penyembuhan untuk mengobati (Dan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya) atau menjadi 'A'adn yang ber manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit
bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang
hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa
mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan
aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya.
34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk
orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang
percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan
Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan
yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena membutuhkan ini, tetapi karena tentang hal itu tergantung pada keberhasilannya sendiri di sini serta di Beyond. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia
adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika
seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak
mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus
memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan.
(Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban
tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40
Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya naik dan kembali
kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari
kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41in kata-kata: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di
al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan
keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari
cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan
keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada
mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya
adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan
dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandeng
mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) kali ini (seseorang tidak memahaminya) maksudnya orang yang bersalah (akan di dalamnya) maksudnya tidak mau percaya kepada adanya hari
bermusyri (dan merasa dirinya cukup) yakni tidak mau menerima apa yang disa dengan tugas untuk membuat orang buta melihat dan tuna rungu mendengar.45Bahwa tidak ada komunitas di dunia untuk yang bimbingannya Allah tidak menyebutkan nama Para Nabi, itu dinyatakan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah
Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga
tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi
Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada
variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang
tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh
Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu
bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk
membawa ke dalam keberadaan ciptaan yang bertanggung jawab, penciptaan dengan kekuasaan dan wewenang, yang diperlukan persyaratan sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan
bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya,
kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta
huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu
diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat
'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha
Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria
menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam
pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan
keuntungan. Sebaliknya, dalam tawar-menawar bahwa seorang hamba yang tulus dengan Tuhan mereka tidak ada : tidak ada risiko kerugian apapun. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah
mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah
disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang
Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari
seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti
Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah
dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai
sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan
tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Seperti ini hidup menjadi kombinasi dari tindakan kebaikan dan kejahatan. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan
kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi
iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap
patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini
adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-
hal yang tidak boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam
Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas
yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu
Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. (Dan orang-orang yang terhadap hari itu setelah jalan tengah, itu harus diserahkan kepada akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami
siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan
Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-
perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas
mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu
Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada
satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan
Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di
luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59Apa yang Dia miliki (Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kami dari sisi Kami) kemusyrikan (dan sebagai bekal) dalam perjalanan (bagi orang-orang yang sebelum mereka) dari kemusyrikan (dan
mensyiapkan) artinya, mena 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah
berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana
seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas
tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini
dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-
Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa
sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi,
frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekan anda, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah membuat Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan akan
akan memberi 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk
seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya
kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah
disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat
Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan
memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang
suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam
atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka
menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 25 Nama Kata Fatir dari yang pertama sangat adalah judul yang diberikan kepada
Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surat di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk
menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda
adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya, Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak
menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda
tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-
benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika
mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal yang rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan apa pun. Hanya Anda yang akan menderita
konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah berulang kali dihibur, seolah-olah mengatakan :Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap khotbah misi Anda, Anda tidak menimbulkan tanggung jawab apa pun kepada mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak
menerima dan mengikuti yang benar Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya, Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:
(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan
dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua
hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat
dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk
empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari, Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus
sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul yang menghindar itu tidak berdasar, dan kebenaran murni adalah bahwa apa pun belas
kasihan kepada rakyat, itu hanya mencapai mereka melalui pahala dan kasih karunia Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan
dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdirnya, bukan kekuatan Satu sendirian dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada
seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Janganlah kalian mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang
dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis
sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi,
yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa
masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni
orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah:
Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah) terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam
kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri: bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan,
seperti yang terlihat dari kalimat berikutnya. (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. , tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk (Karena itu, sesungguhnya) kisah yang sesungguhnya (bukanlah ayat-ayat Kami dan sesungguhnya telah
menunjukkan kepadamu tanda-tanda) yang menunjukkan akan keesaan Allah (bagi orang-orang yang melihat) kepada setiap orang yang melihatnya. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika
seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-
7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan. Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan
nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan
membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya
sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan
menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya
untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang di atasnya hanyalah dari Allah) yang dianulikan(1). Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang
disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta untuk dan untuk apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upayakan untuk dipertahankan.
Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya
terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa
lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang
yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk
memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika
Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu
sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang para
kepala quraish lakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukannya karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk
diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. ini adalah kehormatan palsu, yaitu untuk ditambang. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada
agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam
penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan
menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas,



kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat)
yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk
menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah,
dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. Tetapi argumen ini
hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa
tingkat kematian jatuh, atau bahwa orang-orang sekarang. hidup lebih lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia
pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan
sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang
cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. : tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa
mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di
dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya) tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah
kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak,
memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami memberitahu anda, berdasarkan pengetahuan, bahwa semua orang yang percaya bahwa orang-orang memiliki beberapa kekuatan di Kepala Kami Allah benar-benar tidak berdaya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik
atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Apa yang ada, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah berada di bantuanmu. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih
karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu
bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa
Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak
menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak
menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki
tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa
para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat
politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka, mengatakan: Menyerah Islam dan kembali ke iman leluhur mereka. Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain,
tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. Dalam kalimat ini, umat Islam telah diberitahu: Mereka yang bersikeras bahwa Anda menyerahkan iman dan melakukan kejahatan (Mereka itulah orang-orang yang berdosa) seperti Menyandang kedustaan dan kebangsaan, (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk) yang buruk dari diri mereka.
Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain:
Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah
menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam
takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-
sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan
dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang
mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati. Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya menyadari perbedaan antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang
berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. Tapi itu tidak dalam kekuatan Untuk membuat orang-orang ini mendengar Anda yang hati nuraninya telah mati dan yang telinga tulinya setiap panggilan untuk
kebenaran. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya.
Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan
untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran
serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa
di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai
bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang
sama ini, pada kenyataannya, menunjuk pada kenyataan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Seorang Bijaksana Dengan kebijaksanaan yang besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari semuanya. Jadi jika kita berpikir
tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. akan terlihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka tetapi sebenarnya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk
membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari fakta bahwa penciptaan manusia
bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia akan takut padanya. Sebaliknya,
semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah dan matematika, dll tetapi
pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat
bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka takut kepada Allah dalam
hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling kepada apa yang disetujui oleh-
Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Tetapi Dia semua-pengampunan dan karena itu memberikan istirahat kepada orang-orang jahat.51 Perilaku dan praktik orang percaya ini telah dibandingkan dengan
tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya pada saat dan energi yang dihabiskan, tetapi juga beberapa keuntungan. Demikian juga, seorang mukmin juga menginvestasikan kekayaannya dan waktu serta pekerjaan dan
kemampuannya dalam melaksanakan Perintah Allah dan Dalam pelayanan-Nya dan ibadah dan dalam Untuk mempromosikan agama-Nya dengan harapan bahwa dia tidak hanya akan menerima imbalan penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hati-Nya juga. Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga
ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena
kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran
kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu
kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat
Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia, orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris
untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya
bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad saw. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim)
disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang-orang percaya telah pertama, karena mereka lebih banyak di kalangan Muslim. (2) Mereka yang mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi
tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga;
itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk
menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam
hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah
dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan
kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa
dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas Ummat pada akhirnya akan memasuki Surga, baik tanpa akuntabilitas, atau jauh dari pertanggungjawaban, baik dengan tetap aman dari setiap hukuman, atau setelah menerima beberapa hukuman. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini,
merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. Ini menunjukkan bahwa ada (Bagi orang-orang yang beriman kepada hook dan neraka jahanam) mereka adalah orang-orang yang beriman. Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi
dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula
dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang
dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan
orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-
Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa
mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. Beberapa kejahatan disebutkan
dalam Al-Quran dan Hadits, yang penulisnya akan pergi ke neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. Mereka yang melahap bunga bahkan setelah larangannya
(Yaitu penghuni neraka, ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya mena Selain itu, beberapa dosa penting lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang
tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang
sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita: kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang
mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika
dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya
juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada
ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kekuatan dan wewenang yang telah Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum
dibuat untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik sejati mereka. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil sebagai penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini
pergi ke kemalangan mereka, akan melihat akhir dari kejahatan kebodohan mereka. Dan jika kalimat itu diambil berarti bahwa Allah telah mendelegasikan kekuasaan dan wewenang sebagai wakilmana-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, selain Tuan sejatinya, akan melihat
akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan
pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan
mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang
apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak
(menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan
mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan
banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya
tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa untuk kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. 70 Artinya, Adalah Grasi dan Ketabahan Allah bahwa Dia tidak segera menyita orang yang bersalah dalam azab, meskipun segala macam ketidakpatuhan
ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama yang digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab, quraish, khususnya, ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang
menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Halaman 26 Nama Kata Fatir dari ayat pertama adalah judul yang diberikan kepada Surah ini, yang berarti bahwa itu adalah Surah di mana kata Fatir terjadi. Nama lainnya adalah Al Malaika, yang juga terjadi pada ayat pertama. Periode WahyuKebutan internal gaya menunjukkan bahwa periode wahyu Sarah ini mungkin adalah
periode makkan tengah, dan terutama bagian dari dirinya, ketika antagonisme telah tumbuh cukup kuat dan segala macam kenakalan sedang diadopsi untuk menggagalkan misi Nabi Kudus.Subjek dan Tema Pidato dimaksudkan untuk mengingatkan dan tidak menyetujui orang-orang Makkah dan bos mereka untuk sikap antagonis mereka yang kemudian mereka adopsi Nabi Tauhid, sebagai kebaikan
yang diinginkan, dan juga untuk menegur Anda sebagai seorang guru, seolah-olah mengatakan: Wahai orang-orang bodoh, jalan bagi Nabi ini memanggil Anda adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Kemarahannya, trik dan makarnya terhadapnya dan konspirasi dan proyek-proyeknya untuk membuatnya frustrasi tidak diarahkan terhadapnya, tetapi melawan diri sendiri. Jika Anda tidak mendengarnya,
Anda akan menyakiti diri sendiri, bukan dia. Hanya mempertimbangkan dan merenungkan apa yang dia katakan: tidak ada yang salah dengan itu. Dia menolak menghindar. Jika Anda melihat sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menyadari diri Anda bahwa tidak ada dasar untuk melarikan diri di dunia. Ini menyajikan ajaran Tauhid. Jika Anda menggunakan akal sehat Anda, Anda akan sampai pada
kesimpulan bahwa tidak ada, di samping Allah, pencipta alam semesta, yang mungkin memiliki sifat ilahi dan kuasa dan wewenang. Dia mengatakan bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tidak bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda harus membuat akun dari perbuatan Anda di hadapan Tuhan Anda, dan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini ketika semua orang akan menemukan
konsekuensi dari apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda berbicara sedikit, Anda akan melihat bahwa keraguan Anda dan keheranan Anda tentang hal itu benar-benar tidak berdasar. Anda tidak melihat fenomena berkembang biak siang dan malam. Bagaimana mungkin rekreasi anda sendiri tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan kamu dari sperma yang tidak signifikan? Bukankah kecerdasanmu
sendiri membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak bisa sama? Maka pikirkanlah, dan perdewasalah dirimu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, jika mereka ditimpa sesuatu yang baik (dewasa), maka bertakwalah kepada Allah dan berampun yang lain. Sekarang, jika Anda tidak mengakui dan mengenali hal-hal rasional dan masuk akal ini dan tidak meninggalkan dewa palsu Anda, dan ingin
terus hidup hanya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dunia, Nabi tidak akan kehilangan Hanya Anda yang akan menderita konsekuensinya. Satu-satunya tanggung jawab Nabi adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda, yang akan dilakukan. Dalam pengertian ini, Nabi Kudus telah dihibur berulang kali, seolah-olah mengatakan Ketika Anda melakukan keadilan penuh terhadap
khotbah misi Anda, Anda tidak dikenakan tanggung jawab apa pun bagi mereka yang bertahan dalam kesalahan Anda dan tidak menerima dan mengikuti jalan yang benar. Selain itu, ia juga dihibur dengan efeknya Anda tidak boleh menderita atas nama mereka yang tidak ingin percaya, atau mengkonsumsi diri mereka sendiri dengan pemikiran bagaimana membawa mereka ke jalan hak. Sebaliknya,
Anda harus memperhatikan mereka yang cenderung mendengarkan Anda. (Hai orang-orang yang beriman! Ini mungkin memiliki dua arti:(1) Bagi para malaikat ini untuk melakukan ibadah pesan-pesan yang berkomunikasi antara Allah dan para nabi-Nya, dan (2) bahwa adalah kewajiban para malaikat ini untuk menularkan dan memaksakan perintah-perintah Allah Yang Mahakuasa di seluruh alam
semesta. Tujuannya adalah untuk mengesankan kebenaran ini: posisi para malaikat yang telah dibuat oleh para musyrik dari para dewa dan dewa mereka tidak lebih dari hamba-hamba Allah yang taat. Sama seperti pelayan raja bergegas ke pelaksanaan perintahnya, para malaikat ini juga terbang melayani Sovereign of the Universe yang sebenarnya. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari
neraka itu) artinya tidak bisa melihat-Nya. (Dan kepada Allahlah kembalinya segala alasan) di dalam semua apa yang telah dilakukan oleh semua hamba-Nya (dan Yang Maha Kuasa) artinya dia memberikan kekuatan kepada mereka.) 2Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui sifat sayap para malaikat ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata ini, yang dalam bahasa manusia digunakan untuk sayap
burung, daripada kata lain, untuk mengekspresikan dan menggambarkan kebenaran, tentu dapat disimpulkan bahwa kata bahasa kita ini lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Penyebutan dua dan tiga dan empat pasang sayap menunjukkan bahwa malaikat yang berbeda diberikan tingkat kekuatan yang berbeda oleh Allah. Mereka telah dilengkapi dengan kekuatan kecepatan dan efisiensi yang
berbeda, seperti yang diperlukan oleh sifat layanan tempat mereka bekerja. 3 Kata-kata menunjukkan bahwa jumlah sayap malaikat dibatasi untuk empat, tetapi Allah menyediakan beberapa malaikat dengan sayap lebih dari empat. Menurut sebuah Hadis yang berkaitan dengan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Kudus pernah melihat Malaikat Jibril (damai disambar) dengan enam ratus sayap. (Bukhari,
Muslim, tirmidhi). Hadrat 'A'ishah melaporkan bahwa Nabi Kudus telah melihat Gabriel dua kali dalam bentuk kerajaannya: ia memiliki enam ratus sayap dan telah menutupi seluruh cakrawala. (Tirmidhi) 4Ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman orang-orang musyrik, yang percaya bahwa di antara hamba-hamba Allah seseorang memberi mereka pekerjaan, beberapa anak dan
beberapa kesehatan untuk pasien mereka. Semua takhayul menghindar ini tidak berdasar, dan kebenaran murni hanya (Dan apa saja rahmat kepada manusia) yakni nikmat-nikmat-Nya (maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian), yakni pahala (dari), artinya bagian (dari pahala dan dari Allah, dan) artinya lebih kemusy Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memberinya atau
mempertahankannya. Tema ini telah diungkapkan di banyak tempat dalam Al-Quran dan Ahadith dengan cara yang berbeda sehingga manusia dapat menghindari penghinaan mengemis di setiap pintu dan di setiap kuil dan dapat menyadari bahwa membuat atau menodai takdir-Nya,n kuasa Allah semata dan tidak ada orang lain. 5 Dia adalah Yang Mahakuasa: Dia dominan dan pemilik kedaulatan: tidak
ada yang dapat mencegah penilaiannya diterapkan. Dia juga bijaksana: masing-masing didasarkan pada kebijaksanaan. (Dan apabila Dia memberikan sesuatu) yakni Allah (sesuatu yang diberikan-Nya kepada seseorang di antaranya ada hikmah) kebijaksanaan (dan kebijaksanaan) yakni kebijaksanaan (serta dia meneriakikan sesuatu) yaitu dia melakukan hal itu. 6Remember... Janganlah kalian
mengingkari setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan ini dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, atau menganggap berkat sebagai nikmat yang dilakukan oleh seseorang selain Allah, atau diwajibkan kepada orang lain selain Allah untuk mendapatkan nikmat yang diterima, atau berdoa kepada siapa pun selain Allah untuk pemberian
berkat, tidak berterima kasih. 7Ada perbedaan halus antara kalimat pertama dan kedua, yang sedang diisi oleh konteks itu sendiri. Untuk memahami ini, seseorang dapat memvisualisasikan adegan seperti ini: Politeis sedang didekati. (Dan berkatalah) sehubungan dengan (orang-orang yang bertanya kepada manusia) yakni orang-orang yang mengatakan demikian itu kepada sebagian yang lain (Apakah
ada tuhan selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa) yang dimaksud adalah berhala-berhala, karena mereka telah mengatakan, bahwa dia memiliki ilmu nabi, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Menciptakan dan Yang menciptakan) Yang menciptakan (langit dan bumi?) melalui Setelah pertanyaan ini, pembicara
menunggu jawabannya. Tapi tidak ada jawaban dari mana saja. Tidak ada yang menjawab bahwa ada orang lain di samping Allah, yang merupakan pencipta dan pendukungnya. Hal ini semata menunjukkan bahwa masyarakat juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di samping Allah yang bisa menjadi pencipta dan pendukungnya. Kemudian pembicara mengatakan: Jika demikian, maka dia sendiri
bisa menjadi Dity juga dan tidak ada orang lain. Bagaimana kau bisa begitu tertipu? Mengapa kalian mengambil kembali apa yang kalian rahasiakan dari diri kalian? 8jika mereka ... (Jika mereka tidak beriman) yakni orang-orang Mekah itu (tidak beriman) kepada Nabi mereka (maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembah selain Allah) yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa
yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat membawa kesemuanya di dunia dan jalan yang dapat menuju ke langit. 9Queso adalah: Tidak bagi orang-orang untuk memberikan putusan bahwa siapa pun yang mereka sebut pembohong sebenarnya harus menjadi pembohong. (Sesungguhnya cobaan itu atas Allah)
terhadap orang-orang yang mene (Dialah yang akan memutuskan) memutuskan (orang-orang yang berdusta) di dalam apa yang telah mereka dusta. 10 Janji itu menyiratkan janji dari beyond allusion yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, dengan mengatakan, Semua hal akan disajikan di hadapan Allah. 11Kita tidak akan... menipu Anda: Menipu Anda bahwa dunia adalah akhir dari dirinya sendiri:
bahwa ada dari sekarang ketika seseorang harus memberikan akun tindakan Anda: atau bahwa bahkan jika ada Beyond, orang yang menikmati hidup di sini juga akan menikmati hidup di sana juga. 12 Penipu hebat: Setan, seperti yang terlihat dari yang berikutnya (Dan jika ia disesatkan oleh Allah) yakni dari ancaman-Nya (bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) di dalam
keputusan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya. Tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manusia: oleh karena itu, Wahyu dan Nubuat adalah kekecewaan belaka. Dan (4) untuk memberi orang lain harapan palsu bahwa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa pun yang telah dilakukan seseorang, dan semoga
Dia memiliki beberapa orang yang dicintai juga: jika seseorang tetap terhubung dengan mereka, keberhasilan dan keselamatan terjamin. 13Aku yang tidak percaya: mereka yang akan menolak untuk percaya undangan Kitab Allah dan Rasul-Nya ini. 14Apa itu, Allah akan mengabaikan kesalahan mereka dan menghargai mereka atas perbuatan baik mereka tidak hanya dengan apa yang mereka hanya
layak, tetapi jauh lebih kaya dan murah hati. 15 Ayat 3-7 ditujukan kepada orang biasa. Dalam paragraf ini, penyebutan terbuat dari pembawa standar kesalahan dan penyimpangan, yang sedang berolahraga maksimal untuk menggagalkan dan mengalahkan misi Nabi Kudus. 16 Artinya, sejenis orang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi tahu dan memahami bahwa dia melakukan kejahatan.
Orang seperti itu dapat direformasi dengan nasihat dan nasihat, dan kadang-kadang hati nuraninya sendiri juga menempel dan membawanya ke jalan yang benar, karena kebiasaannya hanya sesat, bukan pikirannya Tetapi ada jenis orang lain yang mentalnya telah sesat, yang telah kehilangan diskriminasi antara baik dan jahat, jauh dari itu kehidupan dosa telah menjadi menggoda dan brilian (Yaitu
orang-orang yang berbuat baik) dengan sifranya (dan membawa keburukan-keburukan dari apa yang mereka pedi) yaitu perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka menjadi keji dan dosa-dosa lainnya. (Orang itu tidaklah) yakni ahli-ahli peringatan itu (dapat memberi mudaat) kepada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mau beriman (akan tetapi) orang-orang yang beriman itu (benar-benar dalam
kes Dia tidak menerima peringatan tentang folliesnya sendiri, atau mendengar yang diinginkan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tabung dan energi untuk reformasi orang tersebut Sebagai gantinya, tamu kebenaran harus mengalihkan perhatian mereka kepada mereka yang hati nuraninya mungkin masih hidup dan yang mungkin masih cenderung mendengar kebenaran. 17 Penyisipan firman Allah
meminjamkan kepada siapa pun yang dia inginkan dan menunjukkan Jalan yang benar kepada siapa pun yang Dia inginkan, antara yang di atas dan kalimat ini, dengan jelas memberikan makna bahwa Allah menghilangkan karunia bimbingan, mereka yang menjadi begitu mental, dan meninggalkan mereka berkeliaran tanpa tujuan dengan cara di mana mereka sendiri ingin tetap hilang. Setelah membuat
Nabi Kudus menyadari fakta ini Allah mendesaknya untuk efek: Tidak dalam kuasanya untuk membawa orang-orang ini ke jalan yang benar. (Maka bersabarlah kamu) hai Orang-orang Yang memberi peringatan kepada orang-orang yang musy (Sama seperti Allah) lafal Ayat ini berkedsah tentang lafal As-Samaa atau' yang sebelumnya, yakni tidak ada halnya bagi mereka selain Allah (seperti halnya Allah)
yakni dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka tidak dapat mendengar (sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang Reformasi. Di sini, seseorang harus mengingat dua hal dengan sangat jelas. Pertama, orang-orang yang disebutkan di sini bukanlah orang-orang biasa, tetapi kepala Makkah. yang mempekerjakan setiap kepalsuan, setiap penipuan
dan setiap trik untuk mengalahkan misi Nabi Kudus. Orang-orang ini tidak terlibat dalam kesalahpahaman tentang Nabi Kudus. Mereka tahu betul apa yang dia sebut theta dan apa kejahatan dan kelemahan moral yang mereka sendiri upaya untuk dipertahankan. Setelah mengetahui dan memahami semua ini mereka telah dengan tegas memutuskan untuk tidak membiarkannya berhasil dalam objek
mereka, dan untuk tujuan ini mereka tidak merasa ragu-ragu dalam menggunakan perangkat menengah atau pelit. Sekarang, tentu saja, orang-orang yang dengan sengaja dan setelah konsultasi tahunan menciptakan kepalsuan baru setiap hari dan menyebarkannya terhadap seseorang, dapat menipu seluruh dunia, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka tahu bahwa mereka adalah pembohong dan
bahwa orang yang mereka tuhd bebas dari semua kesalahan. Jadi jika orang yang dibuat propaganda palsu juga tidak bereaksi dan menanggapi dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, orang yang zalim juga tidak dapat gagal menyadari bahwa lawan mereka adalah orang yang benar dan jujur. Jika terlepas dari ini orang-orang tidak merasa malu atas kesalahan mereka dan terus
oot dan menolak kebenaran dengan kepalsuan. (Dan mereka bersaksi bahwa mereka berada di bawah kutukan Allah) yakni di dalam kutukan-Nya (dan tidaklah mereka mempunyai penoing) yang akan memberikan kemusyrikan (di antara mereka) yaitu orang-orang yang percaya kepada kemusyrikan (dan tidaklah mereka mempunyai peno (Dan jika Allah menghendaki) untuk memberi tahu (bahwasanya
Allah menghendaki akan memberikan kepadanya) dapat memberikannya kepada orang yang mau berpikir. Tidak perlu secara terbuka menjamurnya di Kiamat. Menyebutkannya dalam Al-Quran dan prokla kepada dunia sebenarnya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang biasa bahwa para pemimpin dan pemandu agama yang mereka ikuti secara membabi buta adalah orang-orang dari
mentalitas. (Sesungguhnya yang akan meminta kepada mereka) atas apa yang telah mereka lakukan di dunia (adalah karena) ketika di dunia (mereka berada dalam kutukan) dari Allah swt. 18 Kalimat itu sendiri berisi ancaman bahwa akan tiba saatnya ketika Allah akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Ketika seorang penguasa mengatakan dia sepenuhnya menyadari pelanggaran
pelakunya, itu tidak hanya berarti bahwa penguasa memiliki pengetahuan tentang kesalahannya, tetapi tentu saja berisi peringatan bahwa dia juga akan menghukumnya untuk itu, tentu saja. 19Apa itu: Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa Beyond tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di dunia, waktu tidak akan pernah
datang ketika mereka harus. Tampaklah bagi mereka, saat itu, sebagai suatu keburaan dan keseringan. Tapi ini tidak lebih dari ilusi. Pada hari kiamat, orang-orang yang mati akan kembali kepada kekusyrikan dan kekusyrikan. 20 Perlu dicatat bahwa apa yang kepala melakukan terhadap Nabi Kudus, mereka melakukan ini karena kehormatan dan martabat mereka. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Kudus
berhasil dalam misinya, kebesaran dan kemuliaannya akan hilang, pengaruhnya akan mati dan kehormatannya di antara orang-orang Arab akan hancur. Di dalam azab yang di dunia itu ada yang dikatakan oleh orang-orang, Karunia yang kalian raih untuk diri kalian sendiri tanpa ada kekuman dan keberkahan dari Allah. (1) Mereka akan mendapat kehormatan dan dimusykakan karena dia adalah orang-
orang yang selalu beraksak. Rasa dan kehormatan yang tak pernah ada artinya, yang tidak pernah bisa di degradasi, hanya dapat dicapai dalam pelayanan Allah. (Jika kalian berpaling) dari hal tersebut (maka kalian berpaling) dari hal-hal tersebut (maka kalian tidak akan dapat) yakni jika kalian kembali kepada agama mereka (selama-lamanya). (Dan jika kamu berpaling darinya) dari orang-orang yang
telah lalu, yaitu dari orang-orang yang telah lalu, dari luar biasa kamu bermusy 21 Adalah cara sejati untuk mencapai kehormatan. (Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah telah lalu hal-hal yang telah dilakukan oleh allah (semoga dia menjadi orang-orang yang benar) di dalam tuduhannya itu. Dalam penglihatan-Nya, hanya kata-kata seperti itu yang bisa bangkit dan berkembang. (Yang
demikian itu) yakni hal-hal yang telah ditetapkan bagi mereka (adalah makanan yang baik) seperti hidup kembali, menjadi hidup kembali dan beralskedut pada dasarnya. Jadi hal yang membuat kata murni bangkit dan makmur adalah tindakan yang sesuai dengan itu. Di mana pun kata itu murni, tetapi tindakan menentangnya, kemurnian kata menderita noda. Kebangkitan bahasa yang boros tidak
meneribarkan sepatah kata pun: kekuatan tindakan yang benar diperlukan untuk mempermuat dan menaikkannya tinggi-tinggi. Sini. perlu juga dicatat bahwa Al-Quran menyajikan kata adil dan adil sebagai saling memberi ketegangan. Tidak ada tindakan yang dapat adil hanya berdasarkan bentuk eksternal dan jelas, kecuali memiliki kepercayaan yang benar di belakangnya. Dan tidak ada kepercayaan
yang benar dapat dipercaya kecuali didukung dan dikonfirmasi oleh tindakan seseorang. Misalnya, jika seseorang mengatakan dia menganggap Allah, yang satu itu, sendirian sebagai Dayadade-nya, tetapi mencintai orang lain daripada Allah dalam kehidupan praktis, tindakannya beres firman-Nya. (Dan jika ia melihat) yaitu orang (sebagian dari tanda-tanda yang ada padanya) seperti apa yang telah
diberikan kepada mereka (tentulah dia akan berkata) yang demikian itu. 22Es yang merencanakan kejahatan: Mereka yang menyebarkan kata-kata palsu dan jahat melalui trik licik, penipuan, dan penalaran yang menipu, dan merasa tidak ragu untuk menggunakan perangkat apa pun, namun kejam dan bejat, untuk menggagalkan dan mengalahkan kata kebenaran. 23Dari sekarang lagi pidato ditujukan
kepada rakyat biasa. 24 Artinya, manusia pada contoh pertama diciptakan dari debu secara langsung, sehingga rasnya diabadikan oleh jatuhnya sperma. 25 Apa itu: Ditakdirkan untuk semua yang dilahirkan di dunia ini berapa lama dia akan hidup. Jika seseorang hidup lama, ia melakukannya dengan keputusan Allah, dan jika orang lain hidup singkat, ia juga hidup dengan ketetapan Allah. Beberapa
orang bodoh membuat argumen bahwa di masa lalu tingkat kematian anak-anak yang baru lahir dulunya tinggi, dan sekarang telah diverifikasi oleh kemajuan ilmu kedokteran; dan orang-orang dulu hidup singkat di masa lalu, sekarang karena fasilitas medis yang lebih baik harapan hidup meningkat. argumen ini hanya dapat disajikan dalam bantahan argumen Al-Quran ketika dapat diverifikasi bahwa
Allah, misalnya, telah menahbiskan kehidupan dua tahun untuk orang tertentu, dan fasilitas medis modern meningkatkannya selama sehari. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ia tidak dapat memperbaiki pernyataan Al-Quran ini dengan alasan yang rasional. Hanya berdasarkan statistik bahwa tingkat kematian di antara anak-anak telah turun, atau bahwa orang sekarang. hidup lebih
lama, tidak dapat dikatakan bahwa manusia sekarang telah mampu mengubah keputusan-keputusan Allah. Secara rasional bukan tidak mungkin Bahwa Allah telah menetapkan harapan hidup yang berbeda bagi orang-orang yang lahir pada waktu yang berbeda, dan ini mungkin juga merupakan keputusan Allah SWT bahwa manusia pada usia seperti itu akan diberikan kekuatan kuratif untuk mengobati
penyakit tersebut dan semacamnya, dan dalam periode seperti itu manusia akan memiliki cara yang lebih besar untuk umur panjang. 26 Apa itu: Sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk memberikan perintah dan menilai setiap individu dari ciptaan-Nya yang tak terhitung jumlahnya ketika Dia memiliki pengetahuan yang rinci dan sempurna tentang mereka. 27 Artinya, badan air di lautan, dan badan air di
sungai, mata air, dan danau. 28 Daging segar: Daging hewan air. 29 Yang merupakan mutiara dan karang, dan di beberapa sungai, berlian dan emas. 30Apa itu: Siang hari mulai berkurang dan kegelapan malam secara bertahap meningkat sehingga menutupinya sepenuhnya. Demikian pula, pada akhir malam, di awal, selang cahaya muncul di cakrawala, dan kemudian fajar hari yang cerah. 31Subject .. :
tunduk pada hukum. 32 Kata qitmira dalam dokumen berarti kulit tipis yang menutupi batu kurma buah; tetapi yang dimaksudkan untuk dikatakan adalah bahwa mushrik sandgods tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya kami menerjemahkannya pisau rumput, yang merupakan hal yang tidak signifikan.33Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatakan dengan keras menanggapi doa mereka
apakah doa mereka telah diterima atau tidak, tetapi itu berarti bahwa, mereka tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas doa mereka. Jika seseorang mengirimkan aplikasi mereka kepada seseorang yang bukan penggaris. aborsi aplikasi mereka. (Baginya) manusia (ada suatu kitab) yakni kitab yang diturunkan oleh Allah (yang di dalamnya ada) menjadi hal atau kata lain (ia tidak dapat menolaknya)
tidak dapat menolaknya darinya. Namun, jika permintaan yang sama dikirim ke orang yang benar-benar penguasa, salah satu tindakan pasti akan diambil pada dirinya. 34 Yang mana: Mereka akan mengatakan dengan jelas: Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah rekan Allah dan bahwa mereka hendaknya menyembah kami. (Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa mereka
menjadikan kami sekutu-sekutu Allah) yaitu dengan menanyai mereka(1). (Dan sekali-kali tidak ada doamu) yang kamu datangkan kepada kami (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memberi karunia-Nya) kepadamu .' 35 Yang Maha Sadar: Tuhan Yang Mahakuasa Sendiri. Ini berarti ini: orang lain dapat, paling banyak, memperbaiki ketangguhan dan membuktikan impotensi dewa politeistik
hanya dengan argumen rasional, tetapi kita secara langsung menyadari Kebenaran Mutlak. Kami adalah (Dan sesungguhnya kamu) baik anak-anak (mempunyai saudara laki-laki) di antara mereka (sebesar 1) insan, sedangkan ribuan orang di antara mereka (akan di suatu bagian) maksudnya di antara keduanya (akan dimusyrikan) atau allah memberikan jalan kepada mereka jalan yang tidak benar.
Mereka tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik atau membahayakan siapa pun. Dan kita tahu secara langsung bahwa pada hari kiamat, para dewa mushrik ini akan membantah mereka sulit dipahami. 36 Artinya, Anda tidak boleh tetap berada di bawah ilusi bahwa Allah membutuhkan bantuan Anda. Jika kalian tidak mengedabkannya sebagaimana Allah, tidak akan tetapi Allah mengutus para
hamba-Nya dengan memberikan kedurhakan dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang kalian lihat, tentu Dia tidak akan mensyi Tidak, tapi kenyataannya adalah, kau membutuhkannya. (Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang yang terlebur (dalam kesysyimana) yakni orang-orang yang keluar dari jalan yang benar (yang kalian sekali-kali tidak dapat hidup) di dunia ini; Oleh karena itu, ketika Anda
diberitahu untuk mengadopsi layanan dan kepatuhan Anda, itu bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena itu tergantung pada keberhasilan Anda sendiri di sini dan di Luar Negeri. Jika tidak, Anda hanya menyakiti diri sendiri, bukan Allah dengan cara apa pun. 37 Kata Ghani menyiratkan bahwa Dia adalah Pemilik segalanya: Dia Adalah Ressure Diri dan Independen dari Semua: Dia tidak
membutuhkan bantuan siapa pun. Firman Hamid menyiratkan bahwa Dia Adalah Diri yang Patut Dipuji: seseorang dapat memujinya, atau tidak, tetapi Dia sendiri layak untuk hamd (pujian dan rasa syukur). Kedua atribut ini telah digunakan bersama-sama karena salah satu dari mereka akan ghani bahkan jika seseorang tidak baik kepada siapa pun untuk kekayaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah
ghani, tetapi tidak hamid One akan hamid hanya jika tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan orang lain dalam setiap pengertian harta kekayaan dan sumber daya mereka. Karena Allah sempurna dalam dua atribut ini, dikatakan: Dia tidak hanya Ghani (bersatu kembali sendiri), tetapi Ghani seperti dia layak mendapatkan segala macam pujian dan rasa syukur, karena Dia memenuhi kebutuhannya,
serta kebutuhan semua makhluk lain.38Apa itu, Anda tidak menikmati hidup di tanah Allah hanya untuk sedikit kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk menghapusnya dari sini dalam waktu singkat dan menciptakan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Anda harus memahami nilai sebenarnya, dan harus menyerah mengadopsi perilaku yang telah menyebabkan
jatuhnya bangsa. (Dan) ingatlah (ketika Allah menghendaki tentulah memberi keleluasaan orang-orang yang sesat) dari jalan yang benar. tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menghentikannya dan mempertahankan dekritnya untuk diterapkan. 39 Beban: beban tanggung jawab tindakan. (Yang demikian itu) maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia
(kalian telah mengatakan) sehingga kalian mengatakan, bahwa para pemimpinnya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga wanita.) Tidak ada kemungkinan bahwa Allah menempatkan beban tanggung jawab satu orang pada yang lain, juga tidak ada kemungkinan bahwa satu orang akan mengambil beban tanggung jawab orang lain atas dirinya sendiri dan ditangkap oleh kejahatan yang dilakukan oleh
orang lain. Hal ini dikatakan di sini karena kerabat dan kerabat politeisme dari orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, digunakan untuk mendorong mereka dengan mengatakan: (Dan kembalilah kalian) kembalilah kalian (kepada agama mereka) karena mereka telah mengatakan, bahwa para pemimpin mereka itu adalah anak-anak laki-laki Kami bertanggung jawab atas hukuman apa pun dll pada
diri kami sendiri. 40 Dalam kalimat sebelumnya, hukum kebenaran Allah dimuliakan, yang menurutnya Dia tidak akan menangkap siapa pun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas dosa mereka sendiri. (Demikianlah) sebagaimana mereka telah mengibulkan berita ini kepadamu, (Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu) yang jumlahnya
naik dan kembali kepada kekudusannya (dan telah ada keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan) sewaktu di dunia, yang di dalamnya tertimpa hal-hal yang telah dipastikan di suatu hari, yaitu oleh karenanya mereka telah mengatakan, bahwa para nabi akan diberi keamanan dengan mengat Ketika Kebangkitan datang dan orang-orang melihat nasib apa yang akan mereka temukan sebagai
akibat dari kesalahan mereka, semua orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Saudara laki-laki akan berangkat dari saudara laki-laki dan ayah dari anak laki-laki, dan tidak ada yang akan siap untuk mengambil bahkan berat satu atom dari beban orang lain pada dirinya sendiri. 41 Dengan kata lain: Peringatan Anda tidak dapat berpengaruh pada orang yang keras kepala dan keras kepala. Al-
Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang menunjukkan kepada manusia agama yang benar, sebagai bahan pelajaran dan bahan pelajaran bagi mereka. 42 Ini tidak membandingkan masa kini dan masa depan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kontras. Ada orang yang telah menutup matanya untuk realitas dan tidak peduli untuk melihat apa kebenaran seluruh sistem
alam semesta dan keberadaannya sendiri menunjukkan. Ada orang lain, yang matanya terbuka dan yang jelas melihat bahwa segala sesuatu di luar dan di dalam dirinya membawa bukti untuk Kesatu Allah dan untuk respon manusia di hadapannya. Ada satu orang, yang berkeliaran membabi buta dalam takhayul ketidaktahuan dan dalam kegelapan anggapan dan spekulasi, dan tidak cenderung
mendapat manfaat dari cahaya lilin yang dinyalakan oleh Nabi. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang matanya) di dalam ayat ini tersesat, yaitu Rasulullah saw. Sekarang, bagaimana mungkin bahwa sikap kedua orang itu sama di dunia dan keduanya dapat mengikuti satu dan jalan yang sama bersama-sama? Dan bagaimana ini juga bisa mungkin atau bahwa keduanya harus menemukan akhir
yang sama dan keduanya harus berakhir di debu setelah kematian? (Dan tidak ada di antara mereka) orang-orang (yang di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (berkhianat dalam (sebagian) mereka (di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (di antara mereka) yakni orang-orang Ungkapan, bayangan dingin dan kehangatan matahari tidak sama, menunjuk pada nasib yang sama. (Dan
dimusykarkan kepada mereka) di dalam surga itu (bengam) artinya di tempat tinggalnya (dalam tempat yang diberkahi) bagi mereka di dalam surga, yaitu dalam bentuk yang tidak selama-lamanya. Jadi ide-ide bahwa keduanya akhirnya akan menemukan akhir yang sama benar-benar palsu. Pada akhirnya, orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang hidup dan keras kepala kepada orang mati.
Artinya, orang percaya adalah orang yang perasaan, pemahaman dan persepsinya masih hidup dan yang kesadarannya membuatnya sadar akan hal tersebut. antara baik dan jahat setiap saat. Sebaliknya, orang yang benar-benar hilang dalam prasangka ketidakpercayaan bahkan lebih buruk daripada orang buta yang berkeliaran dalam kegelapan. Tidak, dia seperti orang mati yang tidak memiliki akal
atau merasa ditinggalkan dalam dirinya. 43 Yang: Adapun kuasa Allah, mereka tidak terbatas. Dia bahkan bisa membuat batu-batu untuk mendengarkan. (Dan tidaklah mungkin) atau tidaklah (bagi rasul itu akan mendengar) dengan pendengaran yang di dalamnya terkandengkan, maksudnya dengan mendengar apa yang didengarnya (kepada orang-orang yang mendengar) dengan pendengaran yang di
dalamnya terkandeng mau menerima apa yang didengarnya. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini mendengarnya, yang cenderung mendengarkan setiap hal yang masuk akal.44 Apa itu: Satu-satunya tugasnya adalah memperingatkan orang-orang dan tidak lebih. (Dan jika) lafal Ismaa ini pada asalnya t berhasil dari In syalan (seseorang tidak beroedi, maka tidak ada seorang pun yang dapat
menghaulinya) dapat memahami apa yang didengarnya. Dalam Surat Ar-Ra'd: 7, dikatakan: Setiap orang memiliki panduan mereka dalam Surah Al-Hijr: 10: Wahai Nabi, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu di antara banyak umat dahulu. dalam Surat An-Nahl: 36: Kami mengutus kepada seluruh masyarakat seorang Rasul, dan dalam Surah Ash-Shu'ara: Kami tidak pernah menghancurkan tempat
tinggal kecuali kami memiliki para pemberi peringatan untuk mengelola amonia Tetapi dalam pengertian itu harus diperhatikan dua hal sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pertama, satu dan Nabi yang sama cukup untuk tanah yang dapat dijangkau pesan Anda. Tidak perlu bagi para nabi untuk dikirim ke semua tempat tinggal terpisah dan ke setiap komunitas yang terpisah. Kedua, tidak ada Nabi baru
yang perlu dikirim sementara pesan dan pengajaran serta bimbingan yang diberikan oleh nabi sebelumnya tetap aman dan utuh. Tidak perlu bagi Nabi yang terpisah untuk dikirim ke setiap ras dan setiap generasi.46 Bukti: Bukti yang dengan jelas bersaksi bahwa mereka adalah utusan Allah. 47 Tulisan Suci mungkin terdiri dari nasihat dan ajaran moral yang baik, dan Kitab terdiri dari kode hukum yang
lengkap.48 Ini dimaksudkan untuk mengesankan bahwa di alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak ada homogenitas dan keseragaman; ada variasi di mana-mana. Dari tanah yang sama dan dengan air yang sama berbagai jenis pohon muncul. Bahkan dua buah pohon yang sama tidak seragam dalam warna dan ukuran dan rasa. Di gunung yang sama kita akan melihat berbagai warna dan
perbedaan besar dalam komposisi material dari berbagai bagiannya. Bahkan antara manusia dan hewan Anda tidak akan melihat dua keturunan dari orang tua yang sama persis. Jika seseorang mencari keseragaman temperamen dan disposisi dan mentalitas di alam semesta ini dan bingung dengan perbedaan yang telah disinggung dalam vv. 19-22 di atas, akan menjadi persepsi dan pemahaman Anda
sendiri untuk disalahkan. Variasi dan perbedaan yang sama ini benar-benar menunjuk ke realitas bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Bijaksana Dengan kebijaksanaan besar; Its Creator adalah Pencipta Unik dan Fashioner Tanpa Biaya, yang tidak memiliki model yang sama dengan segala sesuatu sebelumnya, tetapi memiliki berbagai desain yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas dari
semuanya. Jadi jika kita berpikir tentang perbedaan temperamen dan pikiran manusia khususnya. kita akan melihat bahwa itu bukan kecelakaan belaka, tetapi memang mahakarya kebijaksanaan penciptaan. Jika semua manusia telah diciptakan dengan temperamen yang seragam dan keinginan dan perasaan dan kecenderungan dan cara berpikir, dan tidak ada ruang yang tersisa untuk perbedaan apa
pun, itu akan benar-benar sia-sia untuk membawa ciptaan baru seperti manusia di dunia. Ketika Pencipta memutuskan untuk mewujudkan ciptaan yang bertanggung jawab, ciptaan dengan kuasa dan wewenang, permintaan yang diperlukan yang tak terelakkan dari sifat keputusan adalah bahwa ruang untuk semua jenis perbedaan harus disediakan dalam sifat dan strukturnya. Ini adalah bukti utama dari
fakta bahwa penciptaan manusia bukanlah hasil dari kecelakaan, tetapi hasil dari rencana dan desain yang indah dan bijaksana. Dan, tentu saja, di mana pun ada rencana dan proyek yang bijaksana, harus ada Bijaksana Bekerja di belakangnya, untuk keberadaan kebijaksanaan tanpa Makhluk Bijaksana akan tak terbayangkan.49Apa itu, semakin seseorang tidak menyadari sifat-sifat Allah, semakin dia
akan takut padanya. Sebaliknya, semakin seseorang sadar dan sadar akan kuasa Allah, pengetahuan-Nya, kebijaksanaannya, dendamnya, dan kemahakuasaan-Nya serta sifat-sifatnya yang lain, semakin dia takut akan ketidaktaatan-Nya. Dengan demikian, pada kenyataannya, pengetahuan dalam ayat ini tidak menyiratkan pengetahuan tentang disiplin akademis seperti filsafat dan sains dan sejarah
dan matematika, dll tetapi pengetahuan tentang sifat ilahi, tidak peduli apakah seseorang melek atau buta huruf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah dengan kesyrikan dan kemusyrikan dalam kesyrikan dan kedilahaan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya. (Dan barang siapa yang mengetahui tentang keriyrikan Allah) yaitu masalah-masalah lainnya (maka mereka itulah
orang-orang yang mendapat bagian), yakni menurut kemampuannya sendiri. Dalam kaitan yang sama, perlu diketahui juga bahwa dalam ayat ini ulama ' tidak menyiratkan ulama dalam arti teknis, yang disebut sebagai ulama agama karena pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Hadits dan Fiqih serta filsafat. (Sesungguhnya mereka itu akan setia kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran (ketika mereka
takut kepada Allah dalam hati mereka) untuk tidak mengalah kepada-Nya. Hal senada disampaikan Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, dengan demikian: pengetahuan bukan karena narasi hadis yang besar, tetapi karena ketakutan yang besar terhadap Allah. Dan juga oleh Hadrat Hassan Basri, dengan demikian: Ulama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum melihatnya, dan berpaling
kepada apa yang disetujui oleh-Nya dan berpaling dari apa yang membuatnya marah. 50 Apa yang, Dia Maha Kuasa, dan karena itu dapat mengambil keuntungan dari yang tidak patuh seperti dan ketika Dia suka: tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman-Nya. Allah Maha Pengampun terhadap orang yang bertobat dan kembali kepada-Nya, Maha Mencintai hamba yang mencintai dan menaati-
Nya. jenis perilaku dan dan orang-orang percaya dibandingkan dengan tawar-menawar perdagangan karena dalam perdagangan seorang pria menginvestasikan uang dan tenaga kerja dan keterampilannya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan mendapatkan modalnya kembali dan upahnya untuk waktu dan energi yang dihabiskan, tetapi di luar beberapa keuntungan juga. Demikian juga, seorang
mukmin juga menginvestasikan kekayaan dan waktunya serta pekerjaan dan kemampuannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam pelayanan dan ibadah-Nya serta dalam perjuangan untuk mempromosikan tujuan Agama-Nya dengan harapan bahwa ia tidak hanya akan menerima pahala penuh untuk itu, tetapi Allah akan memberkatinya dengan lebih banyak kemurahan hatinya juga.
Tapi ada perbedaan besar antara dua jenis tawar-menawar. Dalam negosiasi perdagangan dunia juga ada risiko kerugian, bersama dengan harapan keuntungan. Sebaliknya, dalam pengobatan yang dilakukan hamba yang tulus bersama Tuhannya tidak ada risiko kehilangan. 52 Apa itu: Hubungan Allah dengan orang-orang yang tulus bukanlah orang-orang yang menyedihkan yang memeriksa hambanya
dengan hal-hal sepele dan membawa semua jasa dan kesetiaannya menjadi apa-apa karena kesalahan kecil. (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap orang yang mena dan Tuan yang dermawan. Dia mengabaikan kesalahan hamba-Nya yang patuh dan menghargai layanan apa pun yang mungkin dia berikan. 53 Artinya: Kitab ini tidak menyajikan sesuatu yang baru yang mungkin
bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu, tetapi menyajikan Kebenaran kekal yang sama yang telah disampaikan semua nabi sejak awal. 54 Tujuan menyebutkan sifat-sifat Allah di sini adalah untuk membangkitkan umat pada tujuan dan cita-cita di mana kesejahteraan sejati mereka berada, dengan asas-asas yang semata-mata dapat membayar bimbingan yang benar, dan
kepada aturan dan peraturan yang tepat sesuai dengan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali diri-Nya dan orang yang Dia waspadai. (Dan tidaklah mereka) yakni orang-orang yang merusak itu (orang-orang yang tidak mengetahui) yakni orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya (kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang Maka yang benar adalah kebenaran
dan hanya bisa seperti inilah yang diajarkan-Nya oleh Wahyu. 55 Ini menyiratkan kepada umat Islam, yang telah diselesaikan dari seluruh umat manusia sehingga mereka dapat menjadi pewaris Kitab Allah, dan menyampaikan pesan mereka kepada orang lain setelah Nabi Muhammad Kudus (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). Meskipun Buku ini disajikan di hadapan semua manusia,
orang-orang yang menerimanya pada contoh pertama dipilih untuk kehormatan menjadi ahli waris untuk Sebuah Kitab besar seperti Al-Quran dan kurator pengajaran dan bimbingan yang ditularkan oleh Seorang Rasul besar seperti Nabi Kudus Muhammad (tentang siapa yang damai dan berkat-berkat Allah). 56Which adalah: Semua Muslim ini tidak setara, tetapi dibagi menjadi tiga kelas:(1) Mereka yang
zalim terhadap diri mereka sendiri: Mereka adalah mereka yang dengan tulus dan jujur percaya bahwa Al-Quran adalah . Kitab Allah dan Muhammad SAW. (Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman) kepada Allah, yaitu para para (Yang banyak mensyi dengan itu) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang dimusy iman yang lemah, tetapi tidak munafik dan incredulous
dalam hati. (Dan jika mereka dizalimi) di dunia (karena itu mereka menjadi orang-orang yang lalim) disebabkan mengambilnya sebagai sesembahan. jika tidak, jelas para pemberontak dan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa begitu diperlakukan dan dihormati. Kelas orang percaya ini disebutkan pertama karena mereka lebih banyak di antara muslim. (2) Mereka yang
mengikuti jalan tengah: Orang-orang yang memenuhi kewajiban warisan ini sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka taat dan tidak taat. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa membebaskannya darinya. Namun, kadang-kadang mereka memberi Anda kebebasan yang tidak sedyek dan terlibat dalam dosa. Dengan demikian, hidupnya menjadi kombinasi
dari tindakan baik dan jahat. Mereka kurang banyak dari kelompok pertama, tetapi lebih dari yang ketiga; itu sebabnya mereka disebutkan kedua. (3) Orang-orang yang menonjol dalam tulisan suci yang baik: Mereka adalah orang-orang peringkat pertama di antara ahli waris Kitab, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan keadilan penuh terhadap warisan. Mereka berada di garis depan dalam
sekuel dan berpegang pada Kitab dan Sunnah. menyampaikan pesan Allah kepada para hamba-Nya, untuk menawarkan pengorbanan demi iman yang sejati, dan dalam setiap pekerjaan yang saleh dan baik. (Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu) artinya tidak bisa mengembalikannya hingga menjadi hidup kembali. Mereka itu adalah lebih sedikit daripada orang-orang dari dua
kelompok pertama, dan karena itu disebutkan terakhir, meskipun mereka layak mendapatkan tempat pertama dalam hal melakukan keadilan terhadap patrimonis Kitab Allah untuk kalimat, ini adalah pahala tertinggi, jika itu terkait dengan kalimat terakhir, itu berarti bahwa unggul dalam perbuatan baik adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang menonjol dalam perbuatan baik adalah yang terbaik dari
komunitas Muslim. Dan jika itu dianggap terkait dengan kalimat pertama, itu berarti bahwa menjadi pewaris Kitab Allah dan dipilih untuk warisan ini adalah pahala tertinggi, dan orang-orang yang dipilih karena iman mereka dalam Al-Quran dan Nabi Kudus Muhammad sujud yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagian 57A dari komentator menganggap bahwa frasa ini terkait dengan
dua kalimat segera mendahuluinya. (Itulah) yakni hal-hal yang telah itu terjadi (orang-orang yang berdiri) dengan kebaikan (di sisi Allah) yaitu hal-hal yang tidak boleh disan untuk dapat disyrikan (dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Rabb mereka. Adapun dua kelompok pertama, tidak ada yang dinyatakan tentang mereka, sehingga mereka menjadi khawatir tentang nasib mereka dan
mencoba untuk meningkatkan banyak mereka. Pandangan ini disampaikan oleh 'Allama Zamakhshari dengan paksa dan didukung oleh Imam Razi.Tetapi sebagian besar komentator berpendapat bahwa itu terkait dengan semua pidato sebelumnya, yang berarti bahwa ketiga kelas (Dan kalian masuk ke dalam surga, baik dengan keteliian maupun di waktu yang tidak diberikan kepada kalian) yaitu berupa
air, bulan dan lain-lainnya (dan tidak ada) (suatu pun yang dapat memberi manfaat kepada kalian) di dunia dan di akhirat. Al-Qur'ân yang berada di al-Qur'ân ini, merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya baginya neraka. (Yang demikian itu) maksudnya, api neraka itu (ada surga bagi orang-orang yang beriman kepada
jalan) yang benar (dan neraka Jahim) yaitu neraka (dari tempat tinggal mereka) dari neraka (dan itulah tempat kembali yang baik). Hal yang sama juga didukung oleh Hadis Nabi Kudus, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani, Baihaqi dan beberapa tradisionalis lainnya terkait kewenangan Hadrat Abu ad-Darda'. Rasulullah saw. dan mereka yang busur mengikuti kursus tengah, harus
diserahkan ke akuntabilitas; tetapi tanggung jawab Anda akan ringan. (Dan orang-orang yang lalim di antara mereka) yakni orang-orang Mukmin (akan dianiaya) mengalami siksaan. (Kemudian Allah akan menutupi) dibaca dengan hisa'nya dan ada pula dengan 'nya' (kepada mereka apa yang mereka selalu berta mereka (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka
(Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapuskan kesedihan kami) sebagai akibat dari apa yang telah kami lakukan di antara kami (dan sesungguhnya kami benar-benar akan Dalam Hadis ini, Nabi Sendiri berkomentar lengkap tentang ayat yang sedang dibahas, dan secara terpisah menyatakan akhir untuk dipenuhi oleh masing-masing dari tiga kelompok orang percaya. (Dan tidak ada dosa atas
orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang memperalakan (orang-orang yang beriman) hal ini termasuk perkara-perkara akhirat, yaitu meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang mukmin dan orang-orang Mekah (dan mengha (Adapun orang-orang yang ditahan selama periode kebangkitan dan pertanggungjawaban) artinya mengambil
kekafiran sebagaimana tersebut dalam sebuah sisi Allah (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang keras) yaitu di hari kiamat. (Mereka itu akan ditimpakan atas mereka ke dalam keragu-raguan) tidak percaya (terhadap Alquran) terhadap agama-Nya (dan kepada Allahlah mereka kembali) dengan segera (kemudian Allah menghapuskan pahala mereka. Tradicionistas mengutip beberapa
ucapan dengan efek yang sama dari banyak kawan seperti Hadrat 'Umar, Hadrat 'Dukun, Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud, Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas, Hadrat 'A'ishah, Hadrat Abu Said Khudri dan Hadrat Bara bin 'Azib. Dan, tentu saja, para Sahabat tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam hal-hal seperti itu kecuali mereka telah mendengar tentang Nabi Kudus sendiri. Tetapi dari sini seharusnya tidak
membentuk kesan bahwa mereka yang telah zalim terhadap diri mereka sendiri di kalangan muslim hanya akan dikutuk untuk ditahan sampai pengadilan meningkat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan masuk neraka. kejahatan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang pidananya akan masuk neraka meskipun imannya. Misalnya, Allah sendiri menyatakan bahwa orang yang beriman
membunuh orang beriman lain akan dengan sengaja masuk neraka. Demikian pula neraka disebut-sebut sebagai hukuman orang-orang ini juga yang melanggar ketentuan Hukum Warisan Ilahi. (Dan orang-orang yang memakan) yang lain (dari jalan Allah) dari jalan yang benar (dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkannya) lalu mereka masuk ke dalamnya. Selain itu, beberapa dosa penting
lainnya juga disebutkan dalam Hadis, yang pelakunya akan masuk neraka. 58 Kesedihan: Kesedihan dari segala jenis: kesedihan dan ringkasan dan kekhawatiran dunia dan di luar masa depan dalam kaitannya dengan akhir. Ini berarti: Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang: sekarang tidak ada pertanyaan tentang kesedihan dan kesulitan yang menimpa kita di sini. 59 Bahwa dia telah mengampuni
kesalahan kita, menghargai setiap ketentuan tulisan suci yang telah kita bawa, dan memberkati kita dengan Surga-Nya sebagai pahala. 60 Apa itu: Dunia adalah panggung dalam perjalanan hidup kita, yang kita seberangi, dan dataran Kebangkitan juga merupakan tahap dari perjalanan yang sama, yang juga kita seberangi. Sekarang kita telah datang ke tempat yang merupakan tempat tinggal kekal kita:
kita tidak perlu pergi ke tempat lain dari sini. 61 Dengan kata lain, semua penyakit dan penderitaan kita telah berakhir. Sekarang kita tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun di sini dalam mencapai yang kita mungkin harus mengalami kekakuan atau kesulitan dan kemudian mencapai yang mungkin kita lelah. 62 Yang mendiskreditkan: Yang menolak untuk percaya Kitab bahwa Allah mengutus tentang
Amao (tentang siapa kedamaian dan berkat-berkat-Nya). 63Ini menyiratkan seluruh usia kehidupan ini di mana seseorang mungkin dapat membedakan antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, jika dia mau, dan untuk menggunakan bimbingan yang tepat daripada penyimpangan, jika dia mau. Jika seseorang meninggal sebelum mencapai usia tersebut, mereka tidak akan dipanggil ke akun apa
pun sesuai dengan ayat ini. Namun, mereka yang telah mencapai usia ini tentu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi selama dia hidup setelah dia mencapai usia itu dan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih dan mengambil jalan yang benar, tanggung jawabnya juga akan meningkat sesuai; sedemikian banyak sehingga mereka yang tidak mengadopsi orientasi yang tepat



bahkan di usia tua tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menemukan alasan apa pun. Hal yang sama ini dilaporkan oleh Hadrat Abu Hurairah dan Hadrat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dalam sebuah Hadis, mengatakan: Dia yang hidup singkat memiliki alasan untuk menawarkan, tetapi tidak ada ruang untuk menemukan alasan bagi orang yang tinggal selama 60 tahun atau lebih. (Bukhari Ahmad, Nasa'i,
Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim).64Ese dapat memiliki dua makna: (1) Sekarang Dia telah menetapkan Anda di tanah-Nya setelah kematian generasi dan bangsa-bangsa sebelumnya; dan (2) kuasa dan wewenang yang Dia berikan kepada Anda tentang hal-hal yang berbeda di bumi belum dimaksudkan untuk menjadikan Anda pemilik hal-hal ini, tetapi dimaksudkan untuk memungkinkan Anda berfungsi
sebagai perwakilan dari Pemilik. 65 Jika kalimat sebelumnya diambil berarti bahwa Anda dijadikan penerus bangsa-bangsa sebelumnya, frasa ini akan berarti ini: Dia yang tidak belajar pelajaran dari nasib bangsa-bangsa sebelumnya dan mengadopsi perilaku ketidakpercayaan karena bangsa-bangsa ini pergi ke kemalangan mereka, dia sendiri akan melihat akhir jahat dari kebodohannya. Dan jika
kalimat itu diambil berarti bahwa Allah mendelegasikan kepada Anda kuasa dan wewenang sebagai wakil pemimpin-Nya di bumi, frasa ini akan berarti: Dia yang telah melupakan posisi wakil manajemen ini dan menjadi mandiri, atau orang yang telah mengadopsi layanan orang lain, di luar Tuan sejatinya, akan melihat akhir jahat dari perilaku pemberontaknya sendiri. 66 Rekanmu, karena mereka
sebenarnya bukan rekan Allah, tetapi orang-orang musyrik itu sendiri telah mempersekutukan Allah. 67 Yang mana: Mereka memiliki sanksi tertulis dari Kami, di mana kita dapat mengindikasikan bahwa kita telah memberikan ini dan orang-orang seperti itu kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang menganggur, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka
yang membutuhkan, atau bahwa kita telah membuat seperti itu dan makhluk-makhluk seperti itu Perwakilan kita di bagian bumi seperti itu dan sekarang berada di tangan mereka untuk membuat atau melautkan nasib orang-orang dari bagian-bagian ini; Oleh karena itu, para hamba kita sekarang harus berdoa kepada mereka dan mempersembahkan hadiah dan persembahan di hadapan mereka, dan
untuk apa pun berkat-berkat yang mereka terima, haruskah mereka berterima kasih hanya kepada setengah dewa? Jika Anda memiliki sanksi, hasilkan. Dan jika Anda tidak memiliki sanksi seperti itu, Anda harus mempertimbangkan alasan apa Yang Anda ciptakan kredo dan praktik politeistik ini. (Dan apabila kamu ditanya tentang apa yang terdapat di langit dan di bumi) yakni di langit dan di bumi, seperti
tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya (dan di bumi) yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan bumi) yaitu semua makhluk yang ada pada keduanya (akan mengetahui) hal tersebut; (Dan) ingatlah (ketika kamu meminta kepada mereka) atas sebagian dari mereka (untuk) maksudnya kepada orang-orang yang tidak (menginkhalkan) atau memberikan (kepada mereka) dapat Jadi apa dasar dari
keyakinan dan konsep Anda? Apakah Anda pemilik hak dan kuasa ilahi yang dapat Anda tetapkan dan distribusikan kepada siapa pun yang Anda inginkan? Para pemandu agama, orang-orang kudus, imam, penyihir, pengkhotbah, dan petugas suaka ini dan agen mereka menipu orang-orang karena alasan egois, dan mengada-adakan cerita untuk memberi mereka harapan palsu bahwa jika mereka
menjadi pengikut kepribadian seperti itu dan semacamnya, selain Allah, mereka akan memiliki semua keinginan dan kebutuhan mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka terpenuhi di dunia, dan semua dosa mereka (Tidak ada suatu kuburan pun yang tidak dapat diingku) yang di dalamnya tersiram kata-kata (dan banyak lagi diampuni oleh Allah) di ampuni- 69 Apa itu: Alam semesta tak terbatas
ini hanya didukung oleh Allah. Tidak ada malaikat, atau jenius, atau nabi, atau orang suci yang dapat mendukung Anda. Belum lagi mempertahankan alam semesta, makhluk tak berdaya ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dosa-dosa mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yang Mahakuasa kelahiran dan kelangsungan hidup mereka setiap
saat. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka memiliki partisipasi dalam atribut dan kekuatan keilahian adalah kegilaan dan penipuan murni. Ini adalah belas kasihan dan kesabaran Allah bahwa Dia tidak segera memberikan hukuman, meskipun semua jenis ketidakpatuhan ditunjukkan kepada-Nya 71Sebelum munculnya Nabi Kudus, hal yang sama digunakan untuk dikatakan oleh orang-orang Arab
pada umumnya dan oleh anak-anak kecil khususnya ketika mereka menyaksikan degenerasi moral orang-orang Yahudi dan Kristen. Penyebutan ucapan ini juga disampaikan dalam Surat Al-An'am :156-157 di atas, dan dalam Surah AsSaffat: 167-169 di bawah ini. 72 Apa itu, Hukum Allah inilah bangsa yang menolak Nabinya, dimusnahkan harus diterapkan dalam kasusnya juga. Baik.
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