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✅ GURUH: 

AR-RA'D.
✅ KILAT: BARQ.

✅ HALILINTAR: 

SHAIQAH.

1.



2. DALIL- DALIL.

✅ Pada riwayat At Tirmidzi dan selainnya, Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang ar

ro’du, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam

menjawab, نَارٌ ِمنٌ مخاريقَمعَهٌُابٌِبِالسَّحٌَُمَوكَّلٌ ال َمََلئَِكةٌِِمنٌ َملَكٌ 

ٌَُشاءٌََحي ثٌُالسََّحابٌَبَِهايَُسوقٌُ ”ّللاَّ

Aro’du adalah malaikat yang diberi tugas

mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari

api yang memindahkan awan sesuai dengan

kehendakNya.



ُضٌَوَمنٌ  ٌإاِلٌيَُسبٌِِّتَُسبُِِّحٌلَهٌُالسََّماَواُتٌالسَّب ُعٌَواألر  ء  ٌَشي  ٌِمن  ٌَوإِن  ُحٌفِيِهنَّ

بِيَحُهمٌ  ٌالٌتَف قَُهوَنٌتَس  ِدِهٌَولَِكن  "بَِحم 

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada

di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak

ada suatu pun melainkan bertasbih dengan

memuji-Nya, akan tetapi kamu sekalian tidak

mengerti tasbih mereka.“

[QS. Al-Israa': 44] Al-Hafizh Ibnu Katsir

rahimahullah menuturkan:



قولٌتعالى؛ٌتقدسهٌالسمواتٌالسبعٌواألرضٌومنٌفيهن،ٌأيٌمنٌ

المخلوقات،ٌوتنزههٌوتعظمهٌوتبجلهٌوتكبرهٌعماٌيقولٌهؤالءٌالمشركون،ٌ

ءٌ  ٌَشي  ٌَعلَىٌوتشهدٌلهٌبالوحدانيةٌفيٌربوبيتهٌوإلهيته؛ٌفَِفيٌُكلِِّ تَدُلُّ لَهٌُآيَةٌ 
؛ٌكماٌقالٌتعالى؛تََكادٌُالسََّماَواُتٌيَتَفَطٌَّ ُضٌأَنَّهٌَُواِحدٌ  ٌاألر  َنٌِمن هٌَُوتَن َشقُّ ر 

َمِنٌَولَد ٌ ح  اٌِللرَّ ٌدََعو  ٌال ِجبَاُلٌَهدًّاٌأَن  (91-90سورةٌمريم؛ٌ)اٌَوتَِخرُّ

Allah ta’ala berfirman; tujuh langit dan bumi

serta semua yang berada di dalamnya yakni:

para makhluk (yang berada di langit dan di

bumi semuanya) menyucikan Allah,

mengagungkan-Nya, memuliakan-Nya,

membesarkan-Nya, dari apa yang dikatakan

oleh orang-orang musyrik itu, dan semuanya itu

mempersaksikan keesaan Allah, rububiyah-Nya,

dan ilahiyah-Nya:



“Dalam segala sesuatu terdapat tanda

kekuasaan-Nya yang menunjukkan bahwa Dia

adalah Yang Maha Esa” sebagaimana firman-

Nya: “Hampir-hampir langit pecah karena

ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung

runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang

Maha Pemurah mempunyai anak.”

[QS. Maryam: 90-91]



ِدهٌِ} وقوله؛ٌ ٌإاِلٌيَُسبُِِّحٌبَِحم  ء  ٌَشي  ٌِمن  ماٌمنٌشيءٌمنٌأي؛ٌو{ َوإِن 

بٌِ} المخلوقاتٌإالٌيسبحٌبحمدٌهللاٌ ٌالٌتَف قَُهوَنٌتَس  أي؛ٌاليتفقهونٌ{ يَحُهمٌ َولَِكن 

تسبيحهمٌأيهاٌالناس،ٌألنهاٌبخَلفٌلغاتكم،ٌوهذاٌعماٌفيٌالحيواناتٌ

والجماداتٌوالنباتات،ٌوهذاٌأشهرٌالقولينٌكماٌثبتٌفيٌصحيحٌالبخاريٌ

بِيَحٌال َمُعٌتَس  َكلٌُطَّعَاِمٌَوُهَوٌعنٌابنٌمسعودٌأنهٌقال؛ٌَولَقَد ٌُكنَّاٌنَس  يُؤ 

Dan firman-Nya: {Dan tak ada suatu pun

melainkan bertasbih dengan memuji-Nya}

maksudnya: tiada suatu makhluk pun melainkan

bertasbih dan memuji Allah, dan firman-Nya:

{Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti

tasbih mereka} yakni: wahai manusia kalian

tidak bisa mengerti cara bertasbih mereka,

karena mereka berbeda bahasanya dengan

kalian.



Pengertian ayat ini mencakup keseluruhan

makhluk, termasuk hewan, benda-benda mati,

dan tumbuh-tumbuhan. Dan inilah pendapat

yang masyhur sebagaimana telah tsabit di

dalam Shahih Al-Bukhari dari Abdullah bin

Mas’ud radhiyallahu ‘anhu ia berkata: “Dan

sungguh kami pun pernah mendengar makanan

bertasbih ketika sedang dimakan.”

[HR. Al-Bukhari (no. 3579)



ٞتٌَوَرعٌۡ َنٌٱلسََّمآِءٌفِيِهٌُظلَُمَٰ بِعَُهۡمٌفٌِأَۡوٌَكَصيِِّٖبٌمِِّ ٓيٌٞدٌَوبَۡرٞقٌيَۡجعَلُوَنٌأََصَٰ

ٌُمٌُ ٌَوٱَّللَّ ِعِقٌَحذََرٌٱۡلَمۡوِتِۚ َوَٰ َنٌٱلصَّ ٌَءاذَانِِهمٌمِِّ
 
ِفِرينٌَِحي ُُۢ بِٱۡلَكَٰ

Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan

lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir

dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan

jari-jarinya, (menghindari) suara petir itu karena

takut mati. Allah meliputi orang-orang yang

kafir.

- Surat Al-Baqarah, Ayat 19.



As Suyuthi mengatakan bahwa ar ra’du

adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan.

Ada juga yang berpendapat bahwa ar ro’du

adalah suara malaikat. Sedangkan al barq

(kilatan petir) adalah kilatan cahaya dari

cambuk malaikat untuk menggiring mendung.

(Kitab Tafsir Al Jalalain, surat Al Baqarah ayat 19,

Mawqi’At Tafasir)



• BERHARAP 

RAHMAT

• CEMAS/HUKU

MAN/ADZAB/

PETAKA

• PEMBALASAN

3. Ada 3 hal Respon:













✅ PENYIMPANAN DALAM IBADAH ITU DIUMPAMAKAN SEPERTI MENGAMBIL 

AIR UNTUK DI MINUM TETAPI DENGAN JARI TERBUKA MERENGGANG.

✅ BERDOA DAN BERIBADAH HANYA KEPADA ALLAH DENGAN TULUS IKHLAS

4.



5. Semua benda yang ada di làngit di bumi sujud

dan patuh kepada Allah baik dengan

kemampuan sendiri ataupun terpaksa demikian

juga bayang-bayang nya.





1. Allah swt pencipta dan pengatur segala

sesuatu. Ada sistem yang ditetapkan-Nya

dimana semua ciptaan-Nya suka atau tidak

suka tunduk kepada sistem-Nya itu.

2. Guruh, bahkan segala sesuatu bertasbih

memuji Allah swt, kita tidak mengetahui

persis bagaimana cara guruh bertasbih,

karena Allah telah menegaskan: “Langit yang

tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya

bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada

satupun melainkan bertasbih dengan

memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak

mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia

adalah Maha Penyantun lagi Maha

Pengampun. (Q.S. Al-Isra 17:44)



3. Sujudnya langit dan bumi berarti

kepatuhannya memenuhi hukum-hokum

Allah swt yang berkaitan dengan alam raya.

Air misalnya, jadi membeku pada suhu 0

derajat Celcius, dan mendidih pada suhu 100

derajat Celcius. Ini terjadi kapan dan

dimanapun, karena itulah ketentuan Allah

swt yang berlaku di bumi ini. Tapi ia pun

patuh, seandainya Allah menghendaki lain,

seperti halnya api yang menghangatkan,

membakar, dan membinasakan. Jika Allah

swt menghendaki, ia akan dingin dan

menyelamatkan, maka api akan patuh seperti

ketika Allah swt memerintahkannya dingin

dan menyelamatkan Nabi Ibrahim as.

(Q.S Al-Anbiya 21:69)



4. Segala suatu wujud, tunduk dan patuh

kepada Allah swt, baik suka maupun tidak

suka. Orang-orang kafir pun patuh dengan

terpaksa kepada-Nya, antara lain dengan

ketertarikannya dengan hukum-hukum Allah

swt yang berlaku di alam raya atau

ketidakmampuannya menampik apa yang

telah ditetapkan Allah swt.


