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B is mi ll aahir r a hm aani n a him

MUI(ADIIVIAH

AlltmfulillahFng dengannikmat-Np sempumalah segala kebaikarl
ia yang menjadi pegangan bagi kita baik di dunia mar4pur di akhirat semoga
Allah mewafatkan kita dalarn keadaan lslam, dan menggolongkan kita dengan
oftlrlg-ofttngshalitr-

shalawat sertasalam semoga terlimpah kepada makhluk yang paling
mulia danpemtrka anakAdam, semoga keduanya selalutersanjung kepadanya
hinggaharipembalasan

Alhamdutillahyang telatr memberi petunjuk kepada kita untuk ini, dan
segala puji bagi Allah yang telah menurliuki kami kepada (surga) ini. Dan
kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jikaAllah tidak memberi
petuqiuk kepada kami. Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain
dari apa yang telatr Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulatr
Yang Maha Mengetatrui lagi Maha Bijaksana.

Wa ba'd;

Ar-Raghib Al Ashfatrani berkata;

Seswrgguhnya buatan yang paling mulia yang dilak,kan oleh manusia
adalah tafsirAl Qur' an dan takwilny4 karena hal itu menuntut adanya tematik
sistemik dan penjabaran serta tujuan, dan demikianlah yang ada da ram 56!9211
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penafsiran, sebab tema yang di pakai adalah firmanAllah yang ia sekaligus

mer{adi sumber dari segala macam hikmall dantambang dari segalabentuk

keutamaarl yang hans direalisasikan dalam wujud nyat4 karena methodenya

adalah mengungkap yang tersembunyi dan sebagian rahasiayang terkandung

di dalam firman-Nya Demikian halnya dengan perf abaran dan tujuaru karena

maksud yang ada adalah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang

tidak akan putus, dan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki yang tidak

akan fana.

Uraian ini menjelark* r.r-u ringkas pentingnya ihnutafsir, dan

merf abarkan mutianya bidang ini, ia adalatr kemuliaan gandq

l. Tematiksisternik;Karenatemanyaadalatrkitabullahyangluhur

2. Bentuk; Ia adalah alat untuk menjabarkan dan tujuan, karena yang

dimaksud adalah mengungkap yang tersembunyi guna memunculkan

pengetatlran dan makna yang baih syadat png mulia dan bentuk dzikir

yangbaik.

3. Penjabaran dan tujuan; Karena tujuannya adalatr berpegang teguh

kepada al urw ah al w ut sqa Yargmenghantarkan kepada kebatragiaan

hakiki. Ini adalah derajat yang agung dan kedudukan yang

mulia, ia adalah kedudukan yang i6i i; 
'24,fi ,ij- Qlttatt

menganugerahkon al hilonah ftefahaman yang dalam tentang Al

Qur'an dan As SunnahJ kepada siapa yang Dia kehendatS) (Qs.

Al Baqaratr [2]: 269). Demikian hal tersebut dalam suatu riwayat dari

IbnuAbuHatim dari lbnuAbbas tentang firm*-Nyq itL.I ,$i-
ia berkata, "Maksudnya adalah pengetahuan tentangAl Qur'an, baik

yang nasilch atan mansuWt , muhkam dan mutasyabih , mulcadim dan

mu'alrhldur,halal dan haram serta yang semisalny4 (Al ltqan 4ll7l).

As-Suyuthi berkata, (4/173)'?ara ulama telah sepakat bahwa

penafsiran adal ah sestntuyanglfardhu kifayah dan menjadi ilmu yang paling

luhrn di antara ilmu yang tiga." Kedudukan ini membuat para satrabat Nabi
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SAW dan mereka yang mengikutinya baik dari golongan salaf atau orang-

orang shali[ mengakui orang >arlg paling mengetahui t€dang ttikmah ini Frlg
memiliki pengetahuan tentang Al Kitab dan bersikap open terhadap

pengeahruuryra

Ali binAbu Thalib pernah menyebut jabir binAMullatr lalu memuji-

mujinya karena ilmu yang dimiliki, kemudian ada seorang lelaki berkata

kepadanya, "Aku rela dijadikan tebusanmu! Kamu mensifati Jabir sebagai

orang yang beritnu padakamujuga demikian?' LaluAli berkata'I(arena ia

mengetalrui tentang tafsir firman-Nya Ta'olo, -lEib ;f; ,sfi \tl
)tL ;)l 3!i7 3Y,fi1 (Sesungguhnya yang mewaiibkan atasmu

(melaksanakan hukum-hu,kum) Al Qur'an, benar-benar akan

mengembalikan kamu ke tempat kcmbali)" (Qs.Al Qashash [28]: 85).

Maka perhatikanlatr bagaimana Ali membuat takbir tentang Jabir bin

AMullah ler€na pengetahuanrryra tentang taftir ayat yang terd@ dalem Kihb

Allatl

Mereka semua adatatr orang-orang yang telah mengemban ilmu kitab

Allah hingga mencapai der{at yang sangat tinggi, karena mereka mengambil

ilmuinidaritambangnya,danmemperolehdaritempat iaadalah

Rasulullah SAW. Syailh Islam, Ibnu Thimiyah (l /l 04) pernah berkata, "Wajib

kamu ketatrui bahwaNabi SAW telah menerangkan malcna-maknaAl Qrn' an

kepada para sahabatnya seperti menerangkan lafaztrnya kepada mereka,

sebagai mana firman-Ny u, 'S) & 6 qe. '$J logor kamu

menerangkan kcpada umat manusia apa yang telah dinrunkan kcpada

mereka) (Qs. An-Nahl ll$: a$ mereka mempelajari ini ada ini", dan

AMtrrrahman As-Sulami pernah berkatq "Otang-orang yang pernah

membacakan kepada kami menceritakan kepada kami, Utsman binAtrarl

dan Ibnu Mas'ud serta yang lainnya, bahwa mereka bila belajar dari Nabi

SAW sepuhrtr ayat makamereka tidak akan mempelajari png lainnya hingga

mereka mempelajari apayang ada di dalamrya, baik dari sisi il6g 2114r nmal."
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Sekarang kaai akan mencoba unttrk mengawali mukadimah dengan

t t-hal p"r,t'rrg 16ng meqiadi catagn penting plrta pada bpl(u ini, png sedianya

kami sodorkannya kepada mereka yang hendak mempelajariny4 ia adalatr

Fath At Qadir,karangan lmamAsy-Syaukani, poinpalingpenting mlkadimatl

iniadalahadatah: "

Makna tafsir dan takrnril;

Abu HayarU pemi\k Al Bahr Al Muhith mengrsaikan makna tafsir (l /

I 3 dan 14) adalah: Ifunuyang membatras tentang bagaimana mengucapkan

latazh-latait.Al Qur an, dalil{alit yang mendasariny4 hukum-hukun saat

tidak tergabung dengan katimat lain dan ketikatersusun dalam bentuk kalimat,

makna-makna ketika dalam bentuk kalimat dan segala hal yang berkaitan

dengan hal tersebut.

Penjabaran hal tersebut adalah sebagai berikut; Ilmrl ia adalah jenis

yang mencakup berbagai macam ilmu Yang membalras tentang bagaimana

mengucapkan latalt.-lafali^Al Qur' arU maksudnya adalah: ilmu qira' atr: Dulil-

dalilyangmendasarinya,matcsrtnyaadalatr: Dalildaliyangmendasarilafazh-

lafazb dan inilah lang dinamakan dengan itnu tashrif,ilmn i'rab ,ilmru bayan

dan ilnnr b odi'. Hukum-hukum saat tidak tergabung dengan kalimat lain dan

ketika tersusun dalam bentuk kalimat, maksudnya adalah: Mencakup apa

yang menjadi dalilnya secarahakikat dan yarlg mai az,sebab susunan kalimat

bisajadi dimaknai sesuai dengan ztratrir kalimat danterkadangjuga dimaknai

secara majaz.Segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut, maksudnya

adalatr: Itmu yang berkaitan dengan nas ikh, asbabun-mtntl dan kisah-kisatt

yang bisa meqielaskan apa yang tidak bisa dimengerti dalarn Al Qur'an dan

yang serupa dengannya (l/16 KitabAdz-Dzatmbi). Yang demikian ini adalatr

istilah yang menyeluruh datri beftagai sisi itnu png mulia ini'

Secara balrasa taftir diambil dalir al fasr,artinya adalah peqf elasan dan

pengrrngkapan hal-hal yang tertutup (Qamrs, 2l ll}):Ibnu Manzfiqr pemah

berkata, 
*Alfasr arinyamengungkapkan hal-hal yang terhrtup, dan at-tafsir
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artinya mengungkapkan maksud dari lafazh yangmusyki[." (Al-Lisan 6l

361 ) dan yang demikian ini dikembalikan kepada sisi batrasa asalnya:

Adapun talcwil dari sisi bahasa adalah ol awal artinya kembali,

dikatakan, * A al i i I a i h i aww al an w o m a al an, berarti kembali. " (Qamus 3 I
33 l).

Dalam had its,*Siapa yang berpuasa dahri maka sama dengan tidak

berptnsa dan tidak kembali. " IbnuAtsir dalam An-Nihayahberkata, "Yakni

tidak kembali kepada kebaikan." Dan makna al awwal adalatr kembali, dan

yarry termasuk dalam makna tersebut adatah hadits Ibnu HuzaimahAs-Sulami,

" Hingga persendian kembali." (An-Nihoyah l/S l).

Dengan demikian maka makna asal at-talcwil adalah kembali, dan

sepertinya m alr;rta al mu'owwal adalah kembalinya kalam kepada maksud

yang dituju, dan inilah makna yang paling rajih. Dan ini pula makna yang

dimaksud oleh para salaf ketika membahas tentang tahwil,seperti perkataan

Mujahid, *Sesungguhnya para ulama mengetahui taftw il-nyu"

Dan ada pula perkataan Jarir Ath-Thabari dalam tafsi-yu; Perkataan

dalam takwil firman All al4 * Kadza w a kadza." Adapun ulama kontemporer

memberi maknatalcrvil dengan perubahan lafazh dari makna yang roj ihkepAa
perkataan yang marj uh karenaadanya dalil yang menyertainya . Dalan Jam'

Al j aw ami' w a Syarhhu& dikatakan, " At-takwil adalah membawa makna

kepada yang zhahir atas makna yang muhtamal al marjuft, karena jika

sesuai dengan dalil, maka hal itu adalah sft ahih, danjikakarena dalil yang

zhanni, maY,ahal itu adalah rusak. .. " (Syarh Jam' Al Jan oni' A 5 q. Dengan

demikian makajelas hubungan antara takwil danlalsir menurut mereka,

karena ruang pembalrasan di sini terbatas, maka silakan merujuk pada kitab

yang secara lengkap memba]rasnya;

Al ltqanfi Uum Al Qur'an,zll73

Tafsir Al Baghawi,lllS

Daqa' iq At-tafsir li Ibni Taimiyyah, I I 14
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Tafsir Al Alwi,ll5

Mukadimah fi Wun At-Tafs ir.

Macam-macam Tirfsir
Dalam mcna8irkarf para ahli tafsir menggunakan berbagai macam cara

yang teranglorm dalam dua bagian yang para ulama sepakat menamainya:

a. Tafstrbilma'tsur

b. Tafsibita'yi

Adapun tafstr bil ma'tsurberdasar pada penafsiran ayat dengan ayat,

sunnah atau apa yang dikatakan oleh para satrabag dan ini adalatrjenis tafsir
yang paling agung, karena akan selarnat dari cacat yang biasa ada dalam

penafsiran lainnya. Insya Attahhal ini akan kami paparkan kemudian. Dan

halinidisebutsebagaitafsirlangagunglorenadiambildarisumberpernafsiran

dan pokok-pokokny4 seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyatr

(Daqa' iq I I 124 dan yang setelatrryra).

Apabila ada yang berkata, "Apa yang menjadi cara terbaik dalam

penaBiran?"

Jawaban pertama, Cara penafsiran yang paling benar adalah

menafsirkan ayat dengan ayat sebab apa yang global pada ayat lain bisajadi

dijabarkan pada tempat lainnya dan apa yang diringkas pada satu tempat di

terangkan pada ayat yang lainnya

Kedua, Jika karnu tidak mendapatkan hal tersebut, hendaknya kamu

mengambilnya dari sunnall sebab ia adalah penqarah dan penjelas Al Qur an.

Ketiga;danjikapenafsirandariAl Qur'an dan Sunnatrtidak dideatkan,

maka rujukan yang paling baik adalah pendapat para ulamq karena mereka

adalatr orang yang paling tahu hubungan ayat dan segala hal yang menuntut

kecermatan....

Dan dikatakaq jika penafsiran tidak didapatkan dalarn Al Qur an dan
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Sunnah, dan kamu juga tidak mendapatkan pada perkataan para sahabat,

maka para ulama merujuk kepada para tabi'in, seperti Mujahid bin Jabir,

karena ia mengeahui penafsiran pada ayat... dalarn hal ini hendaklah menrjuk

kepada apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Thimiyah dalam risalahnya Uslrul

At-Tafsir karena ada banyak manfaat yang akan didapat. Walau demikian

ada beberap; hal yang tmrus diperhatikan ketika mengambil periwaptan dari

para sala[ yaitu sebagai berikut;

P ertama ; Periwayatan yang lematr. kmahnya sebuah periwayatan

sangat bennacrm-macam derajatnya hingga sebagiannya mencapai derajat

periwayatan ymgmaudlru'. Contoh yang paling tepat dalam hal ini adalah

penafsiran yang di alamatkan kepada IbnuAbbas dalam tafsir Tarnyir Al
Miqbas, karena semua periwayat yang ada adalatr dari Muhammad bin

MarwanAs-Suddi dari Al Kalbi dariAbu Shalih dari IbnuAbbas.

Adapm As-Suddi adalah lelaki yang telah disepakati ke4llu' f;anrry4
htrkan sebagian mereka menggolongkanrryra sebagai pembohong dan sering

me-maudlru'-karU karcnanrUra mereka meninggalkanrya, tidak dipaloi dalam

periwayatan Dernikian harya denganAl Kalbi, nhmarrya adalah Muhammad

binAs-Sa'ib Al Kalbi. Walaupun ia adalah seorang yang masyhur, tetapi ia

adalah dha' ifjiddan dalam hal hadits, dan pada akhir hayatnya ia pematr

berkata kepada para sabatratrla, "Semua yang pemah aku c€dtakan kepada

kalian dariAbu Shalih adalah dusta" Dari sini bisa diketatrui tr;taqdha'if-
nya ia dalam bidang ini, hingga ia bisa bersama IbnuAbbas dalam sebuatr

periwayatan Demikianjuga penafsiran-pena$irm 1ang dinukil dariAli" batrwa

sebagian jalurnya adalah dho'fi seperti j alur Habbah bin Huunain dari Ali.
Adapun Habbah adalah dha' ifi iddan dalam periwaptan hingga para ulama

berkata, * Habb ah tidakseperti Habbatr."

Kedua; Adanya isra'iliyat ymglolos dari komentar dan pemilatran,

dan riwayat seperti ini masuk dalam pena&iran melaluijalurAhli kitab. Yang

telah maklum adanya menunrt mereka yang terpelajar, batrwa apa-apa )ang
dafang dadAhli kitab tidak perlu dipercaya dan tidak perlu didustakaq kecuali
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dengan dalil syari yang menguatkannya, karena ituNabi SAW bersabda,

ej1(J li :S, 9i rti't*l I (Janganlahkalianmempercayai ahli kitab

dan j anganlah knlian mendustakon mereka). Dan bersamaan derrgan telah

menyebarnya riwayat yang berkenaan dengan tafsir, mereka mengambil hal

tersebut dariAhli Kitab dengan porsi yang banyalq li*rususryra yang berkenaan

dengan cerita para nabi. Sebagai contoh hal tersebut adalah apa yang

diriwayatkan dalarn menafsirkan 99 ekor kambing betina pada surat Shaad,

cerita tentang Bilqis dalam suratAn-Naml dan cerita penyembelihan dalam

surat Ash-Shaaffatdan hal ini memungkinkan untuk merujuk kepada lbfsir

Ath-Thabari, Al Baghawi danAts-Tsa' labi.

Walaupun kitab-kitab tafsir yang ada berbeda-beda dalam memuat

israiliyat, adayang sedikit dan adayang banyak, namun yang jelas adalah

bahwa keberadaannya itu tidak melewati sensor bahkan terkadang tanpa ada

pemilahan, yang jelas lagi batrwa mereka telah membubuhkan dalam tafsiqra

dan sebagian mereka menyehilkannya dangan sonad+anadyang ada dengan

asumsi bahwa pen-sanad:atitu dapat membebaskan dari cacat.

Syaikh Muhammad Husain Adz-Dzalabi pernatr memberi kritik

terhadap Ibnu JarirAth-Thabari, Imam tafst bil ma'tsur, iabrcrk at4"Ibnu

Jarirdalamtafsir-nyatelahmaiwayatkanbanyaksekalikebaftrilan,berlawarmn

dengan syari'at dan tidak dapat diterima oleh akal, kemudian ia tidak

menerangkan kesalalran yang adadi dalamnya, rutmun merixa ctrkup dengan

menyebutkan sanad+anad-nya." H. I 0 I . Al AlamahAlAlusi juga pematt

mengkritik mereka yang menukil kisahDaudAS dengan dibubutri isra'iliat-

isra .'iliyat ofturg-omng yang berperkara ketika mereka memanjat pagar -
png telah kami sebtrkan- adalah kisah gg ekor l€mbing betin4 lalu ia berkata

"Bagi mereka yang suka bercerita ada perkataan yang masyhur yang hampir

saja tidak benar, karena di dalamnya ada penambatmn seperti tayaknya

seorangnabi."

Adapun bagian kedua dari tafsir adalah tafsn bir-ra )a; Yang dimakstd

adalatr mengetatrui seluk belukAl Qu'an dengan ijtihad, dan bukan hanya
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menggunakan dalilnoql dana/sar, yang demikian itu diperoleh dengan cara

mangeratrkan segala kemampuan dengan menggunakan Sar?oa-Ssrara ijtihat

dan mendayagunakan seluruh pematraman dan mengejawentatrkan seluruh

ilmu

Bagian tafsir ini terbagi menjadi dua;

Pertama, Ra'yun mahmud. Methode pelaksanaannya adalah seperti

yang ada pada pengertian di atas, namun cara mengimplementasiannya adalatl

dengan pengetahuan terbadap at sardan ilmu batrasa arab, dan mengguukan

apa yang sering disebut oleh para ahli tafsir sebagu Al Adawat Allati laa

budda lit mufassir min talahiliha, danilmu-iLnu yang dibutuhkan oleh

penafsir, yang demikian itu terdapat pada kitab-.kitab ilmu-ihnuAl Qur'an.

Kedua, Ra'yun modzmum. Yang demikian ini tidak menepati

persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan

Syaikh Muhammad Husain Adz-Dzatabidala m k rtabnya At Qay im

(At-Tafsir wa Al Mufassirun) 11254; Ra'1run itu ada dua; pertama adalatr

bersesuaian dengan kalam orang Arab, dan cara pengelolahannya pun

bersesuaian dengan Kitab dan Sunnah serta berbagai macam syarat dalam

menafsirkan, dan bagian ini diperbolehkan oleh mereka yang sependapat

denganmethodeini.

Bagian lainnya adalah tidak bersesuaian dengan kaidah bahasa arab

dan tidak bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i, juga tidak memenuhi

tafsir, dan inilahyang tidak diperbolehkan dantercel4

dimana Ibnu Mas'ud pernah mengomentari hal ini, ia berkata, "Kalian akan

mendapatkan suatu kaum yang mengaj ak kepada KitabAllalL padalnl mereka

telahmelemparkannyake belakang punggurg merek4 maka hendaklahkalian

memiliki ihnu dan berhati-hatilatr dari bid'ah dan memfasih-fasihkan dalam

berbicara." Adajuga komentar dari Ibnu Umar, ia berkata "Sesungguhnya

yang mengkhawatirkan atas kalian adalah dua orang lelaki; Seorang lelaki

)ang mentakvvilkanAl Qur'an tidak sesuai dengan carapenalouilanyang benar,
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dan seogng lelaki mendetat seomngpenguasakarena saudaranya." Dan

perkataannya lagi, '"fidak ada yang aku kawatirkan atas umat ini dari seorang

mukmin yang di larang oleh imannya" dan tidak juga seorang yang jelas

kefasikannya, namun yang menghawatirkan adalah seorang lelaki yang

membaca Al Qur'an dan ia memfasih-fasihkannya kemudian ia

mentaloruilkannya denganmethode yang tidak sesuai dengan methode talaryil."

Yang demikian ini pasti tedadi pada mereka yang tidak menjaga kaidah batrasa

dan dalildalil syar'i dalam menafsirkanAl Qur'an, karena hawa nafsunya

yang lebih unggul dan madzhabnya se@gai kontrolnya, dan inilah yang tidak

diperboletrkan dalam memafsirkan"

Setelatr IbnuThimiyah mengemukakan atsar salafdalam hal penafsima

ia berkata, "Atsar yang slnhih datyang semacamnya dari imam-imam salaf

mengundang permasalalranjika berbicara tentang tafsir yang tidak disertai

ilmtr, namun bagi yang berbicara de"gan ihnq baik secara batrasa atar syari' a!

maka hal ini diperbolehkan, karena banyak periwayatan dari mereka yang

berkenaan dengan tafsir, yang demikian ini karena mereka selalu berbicara

dengan ilmu dan diam karena tidak tatru, yang demikian inilatr yang

seharusnya dilakukan oleh siapapunb laitu diam l@ena tidak ada pengetallran

dan berbicara jika didasari oleh ilmu, sesuai dengan firman Allah,

:n#i iS q6:. ,4.9 (Hendaklah kamu menerangkan isi
kitab itu lrepada monusia, dan jangan knmu menyembunyikannya) (Qs.

Aali Imraan [3]: 187) Dan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari

berbagaijalur, :s q l{yq, #el'r{6i y * ,9 ,! (Barangsiapa

ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikawrya, maka pada hari

kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka). 11254

Sebagian dari Aib dan Kritikan yang Dilontarkan
kepada Penafsiran dengan Ra'yun Madzmum

Pertama;Menafsirkan dengan dasar pendapat yang tidak benm dari

berbagai macam aqidah yang bertentangan dengan aqidah salaf seperti
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penafsiran Mu'tazilalL di antaranya adalatr; Tafsir Az-hmakhsyari, Syi'ah

-khususnya mereka yang berlebihan- juga seperti Ash-Shafi fi Tafsir Al

Qur' an,Y,arungatMala Hasan Kasi, Ash-Shufiyah -khususryra mereka yang

berlebihan- seperti Thfsir Muhyiddin binAxabi.

Kedua; Penafsiran dengan pemikiran disertai sikap berlebihan dalam

menetapkannya dari berbagai ayat, seperti TirfsirAl Ilmi; yang baru-baru ini

muncul, karena di dalamnya membawa lafaztr-lafazh dan susunannya terlalu

berlebihan dalam memaknainya dengan tujuan untuk menampakkan

kemu\iizatan ilmiyahrqa padabal tidak sehanrsrrya de,mikia4 karenaAl Qur' an

adalah mukj izat yangtelah disaksikan secara nyata oleh sejaralg baik mereka

yang kafir atauyang muslinr, karenatidak sehanrsnyaterlalu berlebihan dalam

memaknainy4 danyang kami tunjuk menjadi contohhal ini adalatr tafsk Al
Jawahirkarangan Syaikh Thanthawi Jauhari, rujuklah, maka kamu akan

mendapatrya sesuatu yang membebamnya

Ketiga;Tafsir ahli filsafat. Mereka yang membidangi dalam hal ini
berusaha untuk menisbatkan jalur mereka kepada Islam memadukan antara

nash-nashAl Qur' an dengan prinsippriruip filsafat orang-orang kafir. Contoh

dalam hal ini adalah: Permulaan alam dan teori merekadalam hal falak dan

sosial serta yang serupa dengan itu, kemudian mereka memberatkan hal itu
terhadap Al Qur'an, di antara mereka adalatr orang-orang yang selalu merong-

rong Islam seperti IhwanAsh-Shafa, mereka tidak sanggup dengan baik

menjaga Al Qur'an sebagai sebuah pedoman, yang jelas mereka telah

memaknai Al Qur'an dengan yang tidak seharusnya dipakai, seperti halnya

Alfarabi telah menafsirkan malaikat bahwa mereka adalah gamhxan ilmiyalL

isiryraadalahilmu-ilmuinovatifyangteryvujtddenganserdiriryraadapunlhwan

Ash-Shafa berpendapat bahwa surga adalah alam angkasa dan neraka adalatr

alarn yang berada di bawah ruang bulan, dan malaikat adalah bintang-

bintang angkasa, demikian juga dengan Ibnu Sina, bahwa malaikat

adalah angkasa-angkasa, hal ini selaras dengan firman Allah,

w #'; ei ag ,-it i*: (Dan pada hari itu detapan
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orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas firepolal mereka)

(Qs. Al Haqqah [69]: I Q Menunrtrya ayat ini malarannya adala]r ba]rwa arsy

adalah angkasayang ke sembilan atau yang disebut denganfalalatl aflak,

dan delapan angkasayang ada dibawahnya adalah angkasayang ke sembilan.

Bantalran terhadap tafsir ini adalah sebagai berikut; Berbagai macam

penafsiran yangjenisnya adal ah ra'lrunadalah tercela menurut nas h ryar' i,

dan hal ini bisa didapatkan dalrm banyak kitab, di antaranya adalah Imam

Muhammad Ibnu JarirAft-Thabari dalam mukadimatrtafsimya; Barang siapa

yang berkata tentang Al Qur' an berdas ark ar ra' yun-nyq lalu ia benar, maka

sesungguhnya ia telah salatr. Dan dalam lafazhyang lain; Hendaklah ia

menyiapkan tempat duduknya di neraka Demikian halnya dengan atsar para

salafyang dengan tajam menyoroti hal ini, karena yang demikian itu banyak di

dapati dalarn tafsir bil ma'tsur dan kitab-kitab sunnah. Kita juga akan

mendapatkan banyak ulama yang memberikan bantahan terhadap bentuk

penafsiran seperti ini, juga kebencian mereka akan hal tersebut, dimana hal ini

tidak akan diterima kecuali oleh orang yang bodoh terhadap agamanya dan

tidak menimbang-nimbang antara yang hak dan yang bathil.

Tirfsir ini dan Posisi Pengarang dari Berbagai Macam
Gaya Penafsiran

Telatrjelas akan tafsirAsy-Syat*ani, yang sekarang berada

pada tangan kami, ia adalah, Fath Al Qadir Al Jami' Baina Fannai Ar-

Riw ayah wa Ad-Dirayah fi At-Tafsir,karena penggodokannya memakan

waktu enam tahun, mulai tahun lZ23hnggatahun lz2g.Didalamnyajuga

terdapar banfk pengetahuan ilmiyah tentang uslrul, fikilyhadits dan berbagai

macam bidang pengetahuan

Mukadimah yang digunakan olehAsy-Syaukani dan yang ada pada

kami adalah seperti apa yang telah ada sehzng dan methode yang digunakan

juga seperti methode yang ia nyakini dan yang telah ada, ia berkata, "Aku

mengira bahwa meniti suatu cara itu akan dengan mtrdah diterim4 n lmun

LZ TAFSIR FATHUL QADIR



disini aku akan menjelaskanpoin-poin penting, dan mene,rangkan maksudny4

aku katakaru ' Sebagaian besar para mufassir terbagi mer{ adi dua kelompok

dan meniti dua kelompok; kelompok pertama" hanya mematok penafsirannya

dari sisi riwayatrya saja, dan hanya puas dengan mengangkat panji ini, adapun

kelompok lainnya hanya mengkonsentasikan penafsirannya pada sisi bahasa

arab, dan hal lain yang beftaitan denganny4 merekajustru tidak menggaungkan

sisi riwayah, danjika ada yang menyakininya maka ia tidak akan

menganggapnya sebagai tafst yang shahift. Kedua kelompok ini terkadang

betul, te*adang ang kalam, terkadang baik, narnun terkadang ia

membangun tenda yang tiangnya lebih panjang dari tenda tersebut, dan ia
justru meninggalkan sesuatu yang sebenamya tidak akan sempuma kecuali

Adapunjika benar bahwa terdapat penafsiran 1ang tetap dari Rasulullah

SAV/, walaupun yang terakhir didahulukan dan yang didahulukan adalah

sesuatu yang niscay4 narnun yang benar adalah bahwapenafsiran dari beliau

hanya sedikit bila dibanding dengan kandungan keselunrtranAl Qrn an Yang

demikian itu tidaklah mer{adikan imam spesialis dalam hal ini terpecah; Di
antaranya adalah yang telah ditetapkan dari para sahabat Nabi; Jika benar

terdapat lataz}a-latazhyang belum dinukil oleh Syar' kepada makna yang

mengubah makna secara bahasa dari satu bentuk kepada benhrk lain, maka

hal ini didahulukan atas yang lainnya. Jika lafazh-lafazhyang beh.rur dinukil

oleh syar' adalah satu-satunya bahasa yang akurat dengan kebatrasaannya

(yaitubatrasa arab), jika bertentangan dengan pendapat banyak ulama, maka

tidak dapat dijadikan hujjah atas kita walau. berdasarkrn pada fhktor

kebahasaan. Yang lebih utama adalah penafsiran generasi setelatr mereka,

yaitu para tabi'in dan tabi'it-tabi'in serta selurutr imam. Walaupun demikian"

kita masih banyak mendapatkaq baik dari para salmbat dan orang setelahnya

dari golongansalat,menafsirkanredaksiAl Qur'anharyradari sisikebatrasaan

saja, sebagaimana diketahui bahwa hal itu btrkanlah peremehan terhadap

makna-makna yang ad4 dan tidak juga bentuk peremehan terhadap itnu-
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ilmu png biasa digunakan untuk mengungkap rahrasia yang terkan&mg dalam

Al Qnr' aru sepertii ilmu b ayan dan m a' ani, karena penafsiran dengan cara

tersebutadalahpenafsirandari sisibatrasadanbukanperxa8irandarisisi ra'1run

saja yangjelas telah dilarang.

Dan kita menr:njuk dengan berdasar kepada kehidupanAsy-Syaukani

dan karangan-karangannya, bahwa ia adalah benar-benar orang yang

menguasai bidang ini, ia juga seorang yang bisa dijuluki ensiklopedia

pengetahuan, karena ia mempunyai berbagai macam spesialisasi keilmuan dan

seni, bahkan ia dengan ilmu menjelma sebagai seorang pembaharu dan

reformis, seperti halnya Malilq Ibnu HanifahAn-Nu'man, Ahmad bin Hanbal,

Asy-Syaf i, Ibnu Thimiyah dan Ibnu Qayim, ia telatr melahap segala bentuk

ilmu dari para ulamaAz-Zaidiyah padazamannyadi negeri Yaman, seperti:

l. AlAlamahAhmadbinAmirAlHadda'i

2. As-SayyidAbdul QadirbinAhmadAl Kaukabasyi, iaadalatrseoftIng

y'ang paling berpengetahuan di zamamryr4 balrkan hnam Asy-Syaukani

merf ulukinya sebagai seorang pembalmru z:rrnarmya-

3. AlAlamahAlHasanbinlsma'ilAlMaghribi

4. AlAlarnahAlQasimbinYalryaAlHaulani

5. AlAlam,ahAMullahbinIsma'ilAn-Nahnridanulamalainnya-

Demikianlall bahwaAsy-Syaukani benar-benartelatrmatang dan sangat

mendalam keilmuan danpengetatnrarrry4 merniliki sistematika dan pemahman

yang baik, karenanya ia menjadi orang yang dipercayabanyak orang, banyak

juga orang yang berguru kepadany4 iajuga memberi fanva tentang syariat,

para ulama mengagrrngkannya dan banfk mmbahas tentang diriryra bahkan

sebagiannya bergunr kepadanya kembali.r

Dengan kecerdasamy4 ia dapat mendu&rki tempat yang tinggr di sisi

I Diwan Asy-Syaukani, Mukadimah, Husain Abdullah bin Al Umri, cet. Darul Fikr
Syuria, h.25.
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manusia sejak ia berumur muda belia, di tambah lagi dengan kepribadian

yang sempuma danjalur pemikiran yang bailq sehingga kebanggaan luar biasa

menyelimuti diri muridnya, mereka menjaga yang demikian inr dengan

penjagaan yang ektrq2 sehingga ada perasaan tidak rela meninggalkannya

atau majelis yang telah mereka ikuti.

Setehfrmengambarkan sosok berpengeatrua4Asy-Sfiaukani, kitabisa

mengatakan batrwa'Ia adalah seorang lelaki png menguasi bidang ini, namun

untuk meringkas pembatrasan ini kami akan menguraikan poin penting dalam

tafsir ini, yang demikian itu adalah sebagai berikut;

1. Akidah;

Asy-fuaukani adalah seorang yang memiliki akidah salat, dan ini adalah

sangat anek bagi seseorang yang berasal dari YamarU yang telah belajar banyak

dari para syaikh golongan Zaidiyah yang ada di Yarnan. Namgn keanehan ini

akan tertepis karena ia adalah seorang yang memiliki kelebihan dalam bidang

pemikiran yang bebas, bahkan iajuga pemah berselisih dengan gurunya, As-

SayyidAMul Qadir bin Ahmad bin AMul Qadir saat iamer{adi mrnidnya.

Di samping ituAsy-Splkani didukung oleh linglongan di negeri Yaman

yang baik pada zamannya, hingga ia bisa mempelajari karangan-karangan

imam-imarn besar, seperi LnamAsy-Syaf i, dan ia sangat mengaguminy4

juga Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah 
-Taqiyuddir- 

sanoga Allah meratrmati

mereka. WalaupunAsy-Syaukani telatr belajarl I Azhar dariulama Zaidiyah

dan pemimpin politik, Ahmad bin Yahya, yang di julukiAl Malrdi, namun ia

juga belaj ar krtab Munt aqa Al Ahb ar, k aranganlbnu Thimiya!, Syaikul Islam

Taqiyuddin Ibnu Thimiyalq semogaAllah meralrmati mere-ka semu4 danjuga

bnku terbaik yang ada yaitu Nail Al Authar dan syarah L,ttab Al Azharyatg

dikenal denganls-Sail Al Jarar Al Mutadafiq ala Hada'iq Al Azlur,yang

berdasar pada sunatr, jauh dari bid'ah Az-Zudryah, hingga pentatrqiq

2 Sail Al Jarar Al Mutadafiq ala Hada'iq Al Azhar, mukadimatr, cet. Al Majlis Al
A' la Lissu'unAl Istamiyah, l/l 9.
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mengatakan pada mukadimaturya; Ia telatr diberi kitab Nal Al Authar yarirg

berisi tentang hadits png telah di-t akhrij, juga tentang pengambilan hukum

berdasar ketelitiarU sebagai mana kiJabAl Muntaqa atas As-Sail.3

Adapun Asy-Syaukani dalam kitab ls-Sail Al Jarar memiliki peran

yang kuat, luar biasa dan berlawanan dengan {urpemikiran umumnya saat

itr:, yangtelahterlaistalkanolehbid'ah, dan ajaranislam yangterkontaminasi

oleh kemungkaraq dan hal ini tidak pemah ada pada putra zaman saat itu,

balrkan hal ini adalah sikap yang bertolak belakang dengan apa yang banyak

terjadi saat itu.4

Aku pemah bersama satrabatku yang sedang belajar di Universitas Al
Munay4 lalu ia berkata kepadaku, "BatrwaAsy-Syaukani adalah seorang

Zaidiyalr-"Aku katakan kepadanya, "Apa dasamya batrwa ia adalah Zzdrdiyal{?"

Ia berkata, "Kitab yang pernah ia syarah,l I Azhar, bahwa ia adalah kitab

orang-orang Zaidryah." Aku katakan, *Kitab ini menjadi dasar bahwa

seseorangdikatakansunni salafi pngtidakmengetatruitentangzaidifhkecuali

karena ia berkembang di lingkungan Zudiyah,Jika kamu meniti dalam

membaca kitab 7-aidryah, Al Azhar,yang tentunya memiliki kelebihan dan

juga syarah-nya, karanganAsy-Syaukani, maka kamu akan membenarkan

apayang kukatakan.

Ini adalah salah satu contoh rel, bahwa ia pernatr bergulat dengan

kelompok Zaidiyah. Pengarang kitab Al Azhar berkatadalam pembatrasan

tentang j enazal5 dalarn bab : Makruh Penguburarl'Meninggikan kuburan

adalahmal<ru[kecualijikasimayitadala]rseorang],angmuliadantefte,rnuka,

maka hal itu diperbolehkan." Yang demikian ini adalatr sesuai dengan apa

yang dipalnrri mereka yang beraliran Syiatr pada umumnya Adapun imam

Asy-Syaukani dalam kitab syarahnya berkata: Ini adalah tipu daya kepada

manusia, terutama bagi raja dan penguasa, karena meninggikan kubur dan

3 As-SailAlJaro,ll3T.
a Asy-Syaukani hayatuhwo Filvuh, h. 16l.
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membuatkan kubah padaqra padalral menurut dalil yang shatrih yang terdapat

pada kitabkitab shahih danyanglainnya dari jalur png menjadikan keyakinan

semakin kuat menyatakan batrwa hal ini adalah haram. Iajuga berkomentar

tentang hal ini: Mengapa? Apa tujuan meninggikan kuburan mereka yang

memiliki kemuliaan, tentu ini adalah kebatilan dan kemaksiatan, sebab mereka

adalah orang yang paling berhak mengikuti sunnah, baik dalam hal yang

berkaian dengan kuburan mereka sekalipun, dan meninggalkan apa yang

diharamkan oleh syariat kepada manusia.s Demikian, dan hal ini bisa kita
dapatkan dalam btrkunya juga dapat kita temukan dalarn risalah khususnya

tentang meninggikan kuburan

Hal lain yang bisa digali dari seorang pengarang buku ini adalah ia
mempunyai risalah tentang sifat Allatr yang dikenal dengan namq lltahiffi
Masa'ilAs-Salaf, yangtelatrdicetakbenrlangkali,jugatafstr FathALQadir,
ia menjelaskan manhaj salaf dalam berkeyakinan, yaitu dengan methode

membawa ayat-ayat pada makna yang tersurat, dalarn hal ini dapat kita lihat
pena8iraruryapngberkaitandenganaya! irt & ag*i 13 (Kenudion

Dia bersernayam di atas 'Arsy). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat

hingga mencapai empat belas pendapat; dan pendapat yang pating shahih
adalah madztrab s alafush-shalih, bdlua Dia is taw a dr ataxryatanpa bertanya

bagaimanq namun dengan hal png layak baginya dengan tidak memasu*il<an

pengertian yang tidak diperbolehkan bagi-Nya.6 Demikian juga tentang

penafsiran ayat kursi, {.pi$tS,p":i-!i Ut ia: (Kursi Atlah meliputi
langit danbumi) Dikatakan bahwa makan'Al larsi' adalatr adalah bentuk

yang disifati oleh at s ar yangad4 seperti yang akan diterangkan kemudian....

kemudian disebutkan pendapat yang dinukil dari Mu'tazilatr dan yang lainya

dalam menafikan kurs i dan tatcwitmaknanya, lalu ia berkata, "Yang benar

adalah pendapat pertam4 dan tidak ada yang menyamai makna hakikiny4
walau dalam sebuah hayalan dan kesesatan.

5 As-Sail Al Jarar, I 1367 dan 368.
6 Al Fath,lD44
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Al Mu'tazilah, Az-Taidryah dan Asy-Syaukani

Huhrngp mma Utiuzitan dan Zaidilah adalatrjetas, hingga pendapat

yang dialamatkan kepadaZaid binAli, imam yang dinisbatkan kelompok

Zaidiyah kepadarya selalu be,rsesuaian di banyak hal.

Dan, sebuah kitab tafsir yang dinisbatkan kepadanya, yaitu, Tafsir

Gtwib Al Qur'on,7 dimatagolongan Mu-tazilah ihfi berperan di dalamny4

dalam banyak hal sebagimanayang dikatakan oleh Fu'ad Sarkin.s Adapun

AlQasimbinlbmahimAlAlawiAz-Zti,iame,milikijalurpe,mikiransepertialur

pe,mikiran orang Mu'tazilall 1ang d€mikian ini akan terlihat dalam kiabkitab

yang dinisbatkan kepadanya di antaranya adalah;

1. Kitab usut Al Adl wa at-Tauhid wa Nafa Al Jibr wa At-tasybihe

2. Al Mustarryidfi Ar-Radalo Manza'amaAnno Allahfi As-sama'

Dunya maa Siwaharo

3. Al Khamsah Usutr

Dan nampak bahwa nama kitab yang terakhir ini adalah kitab yang

diqnaraholehAl QadhiAbell JatfimpngberaliranMritazilalL dalam kitabryra

Syarh At ushul Al Khamsah, hingga ketika kita melihat abad ketiga, kita

akan menjumpai seorang da'i yang krena ilnuny4 ia memberi pengaruh pada

kebertrasilan Az-ZiadiyaLDia kemrdian mengaratrkan sasarannya ke Yaman

--+etetah mendapatkan informasi- via surat-menlnrat denganAbu Atatml1

seorang hakim di negeri Yaman, hingga ada panggilan untuk datang ke negeri

Yaman, lalu ia pun datang ke negeri tersebtrt bersama lima pultrh pengikutrya

pda tahun 283 I{, di sana ia dijuhrkiAmirul Mtrkminin Al Hadi llal Haq,lalu

ia menaklul{ralrNajrah hingga kekuasaan Shan' a' berada di tanganrrya L,elaki

7 Manuslaipyangadadi Berlin, no. 10237, Universitas Shan'a', no. 582 (Sarkin,2/289)

t ThriWr hrats Al Arab i, 2f28E
e Manuskrip Ambruziana, no. 62Db dan diEatikan. Fida I 16 l/6'
ro ManuskripAmbruziana" no- 4/18 dan yang lainnya.
tr Manuskrip Ambruziana, 62b16 dan I 3 I g/l 5-
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ini benar-benar memiliki pengarutr dalam penaklukan dan penyebar ajaran

Zaidiyatr di negeri Yaman, ia memiliki kitab yang terkenaL meqielaskan datil-

dalil yang berkaitan dengan Mu'tazilah dalam pemikirar Zaidiyah; yuaill
Maruilah baina Manzilataini,yang mana dari judul buku tersebut terlihat

batrwa hal ini adalah salah satu dari pokok ajaran Mu'tazilah yang lima yaitu

kedudukan di antara dua kedu&rkarU batrkan ia adalah pokok ajaran pertama

jikaditihatdari sisi sejaratr, karenapoin ituadalatrpokokajaranyangpaling

lama bercokol, dan ini yang telah mengeluarkan Washil binAtha', sebagai

seorang Mu'tazilalL dari majelis HasanAl Bashd.

Tanpa harus memperpanjang kalam, telah jelas batrwa hubungan

pemikiran antara Mu'tazilah dan p€miraqzaidifh adalah €rat- Dalam hal ini,

walaupunAsy-Syaukani hidup dalam lingkungan Zaidiyah, namun ia tidak

terpengaruh oleh pemikiran tersebu! aplagi pemikiran Mutazilalf bahkah ia

mendisl$sikan,mencermatidanmenrbantahpemncirann:na-Olsilrusipe,nit<iran

As-Syaukani terhadap Mu'tazilah adalah seperti yang dijabarkan olehAz-

Zamakhsyari dengan penjabaran yang baik, contohnya adalah penafsiran

tentang ayat, ti:#3)i'^!rfr i*E t)i t-r'rfi (Dan diserukan kepada

merelro, " Itulah surga yang diwarisftan kepadamu, disebabkon qpa yang

dahulu kamu kerjakan') (Qs.AlA'raaf [7]: a! dalam Al Kasysyaf, (2/

63) Az-Zamakhsyari menjelaskan , 6j3i *3 q disebabkan apa yang

dahulu lromu kerj akan) : dengansebab perbuatan kalia& dan bukan dengan

keutamaarU seperti yang dijelaskan oleh mereka yang memiliki pemikiran p4g

batil. Dalarn hal ini Asy-Syaukani mencermati dengan mengatakaAr2 'cwahai

orang yang miskiA inilatr yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan lebih solit,

I htl+.n 
^6- 

ui i-t .,tqri' 
,gV, e!;it 3;i ,y\ i iS1, ti+6 yi.rri5 t2i'*

'*".ili1bt 
Girll6- ttf \61|lri lBeristrqamahlih, teruslah mendekat

dan beramallah. mereka bertany4 "Tidakjuga engkau urahai Rasulullah?"

beliau menjawab, "Dan tidakiuga aht, kccaali Allah melumuriht dengan

ttFathAl Qadir2ll96.

TAFSIR FATIIUT QADIR 19



rahmatnya.') Berarti kalatr bukan karena keutamaan dari Allah SWT kepada

seorang yang telah berusatra semampunya unfuk melakukan suatu amalan,

maka tidak akan meqiadi sebuatr amal, kalau saja keutamaan itu tidak ada

dantidak ada sesuatupngmemasukkanke surgakecuali dengankemampuan?

maka yang berkomentar itu adalah benar dan bukan pemikiran yang batil,
sebagaimanadikatakandalamAlQrn'aru fi 3J'JAifi 4tta'5 (Yang

demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cuhry mengetahui)

(Qs. An-Nisaa' [4]: 70) Juga 4 ,4 A 
-&U (niscayaAllah atran

memasuklran mereka ke dalam rahmat yang besor dari-Nya [surgaJ
dan limpahan korunia-Nya). (Qs. An-Nisaa' [4]: I 75) DemikianlahAsy-
Syaukani membantah pemikiran di atas, dan ini adalah bantalran tajam namun

berdasar pada dalil yarrg shahih, kalau kita merujuk kepada apa yang

dikatakan lbnuAl Munir yangjugamemberikan bantahan kepada n4r' ta"ilah,

dimana hal ini juga masih menuntr Az-Tamakhsywtdalam tafsimy4 dan kamu

akan mendapatkan lebih dari ini.t3 Jika kita menelusuri pemikiranAsy-
Syaukani dalam tafsiryra tentang keryakinan, maka kita alan mendapadrannya

berbicara tengan salafiyatr yang terkontaminasi, baik berkenaan dengan

tawasul atauposisinya tentang penyexupaan Dzat Allah dan yang lairurya.

Posisinya dengan Taqlid
SikapAsy-Syaukani terhadap taqlid adalahjelas, ia mengingkari seciua

keseluruhan, bahkan ia telah mengarang satu kitab,l I Qaul Al Mufid, untuk

melawan mereka yang berpegang dan menyebarkan ajarantaqlid, baik kepada

pada ulama, hinggapun kepada orang awam. Menurutnya bahwa orang

awampun ada keharusan untuk berijtihad,r4 dan ijtihad yang dilakukan oleh

mereka yang awam adalatr bertanya tentang dalil, dan yang demikian pun

akan disiggung dalam tafsimya" yaitu yang berkenaan dengan orang-oftmg

t3 Lihat pernyataan IbnuAl Munirdalam Al Kosysyaf,cet. Darul Ma'rifah.

'a Lihat pengertiannya dalam Al Qaut Al Mufid,cet. Maktab Al Qur'an, h. 45 dan 46.
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musyrik yang telatr bertaqlid kepada nenek moyangny4 dan yang demikian

ini dipraktikkan dalam mengikuti ajaranpara imam madzhab fikih, yang

secara tidak langsung mereka lebih memilih untuk meninggalkan kitab

Allah dan berpaling pula dari sunnah Rasulullah,rs dan untuk kasus

demikian ini kami tuturkan contohnya dari tafsir firman Allah,
qpt 6+':1;6 '*+r irf,5 tty (Dan apabila mereka melakukan

perbuatan l.reji, mereka berkata, " Kami mendapati nenek moyang kami

mengerjalran yang demikian ff2") (Qs. Al A'raaf [7]:28), ia berkata,

"Setelahorang-orangnashrani danyahudi bersikapogatrtertradapkebenaran;

Sebagaimana yang di alami oleh mereka yang bertaqlid kepada imam suatu

madzhab, maka pada ayat yang demikian ini terdapat kecaman, nasehat bagi

yang Mqlid, dan bagi mereka yang menigik*i nenek molang mereka dalam

bermadztrab pada pemikiran yang bertentangan dengan kebenaraq dan yang

demikian ini sama dengan mengikuti ahlul l<ufr dan bukan mengikrffi mereka

yang benar." Hingga iajuga mengatakan: Watrai kalian png tumbutr dalam

wadah madztrab islarniyall aktr bagi kalian adalah pengingat dan peqampai,

agar kalian berkomitnen sama dengan pemyataan ini dan tidak terus-menertrs

dalam kesesatan, sebab kejatratan telah bercampur dengan kebaikan,

kebenaran dengan kehancuran, kerusakan ide dengan yang benar secara

riwayat. TidaklahAllah mengutus psul kepada umat ini kecuali satu rasul

yang memerintahkankepada kita untuk mengi}utinya, dan melarang tmtuk

menyelisihinya; Lalu ia berkata, "# $ itl;J J;}i '$:iv U'3

i*;16 'ib 1,lpa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.

dan apayang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah) (Qs. Al Hasyr

[5 9] : 7) kalau pemikiran para imam madzhab dan pengikutrya bisa dijadil€n

hujiah ata.s ummat, maka pasti yang ada bukan h,anya sdurasul, dimana me,leka

akan membebankan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah membebani

mereka. Dan, yang lebih mengejutkan adalah bahwa yang mereka pilih untuk

ts At-Thfs ir wa Al Mufass irun, 2f27 8.
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diikuti adalatrpaxapemimpiq padahalAl Qur an dan sunnatrNabi SAW ada

bersama merekq juga ada orang yang mampu mengambil hukum darinya

alat turtuk memalrami dan secara akal merekajuga mampu 2lll278 dan279

Adz-Dzahabi.

Hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran Fath Al
Qadir

Terlihat, bahwaAsy-syaukani dalam tafsir FathAl Qadiradalatr orang

yang kapabel dan berpegang tegtmg pada hal-hal yang bedcaitan dengan tafsir,

dalam hal ini kami akan mengrraikan beberapa ilmu dan pengetahuan beliau

dalammenafsfukan;

a. Bahasa;

Para atrli tafsir secara unum sangat memperhatikan sisi bahas4 karena

itu adalatr faktor utama turtuk mexnahamkaq dan hal ini mentrnsAsy-Syaukani

memiliki sisipentingtersendiri, iamemulaidalammenafsirkanayat-set€latt

menguraikan asbab mtntljika ada- dengan memperhitungkan hal-hal yang

berkaitan dengan bahasa dan sekata demi kata. Dalam menafsirkan firman

Allah, :fi ttl fU (dan dengan malam dan apayang diselubunginya)

(Qs. Al insyiqaq I I 4 : 89) misalnya iabrurkata, " Al w asaq merunrtattli baltasa

adalah menggabungkan sebagian dengan sebagianyang lain, dikatakan,

' Istausaqat al ibilu' (tmtasaling bergabung), jika betkumpul dan bergabung,

'Warraa'i yusqiha' (dan pengembala yang menggabungkannya), yakni:

Mengumpulkannya." Al Wahidi berkata, "Para ahli tafsir berkomentar,

"Jamo'a, dhamma, howaa danlaffa mak,aanyaadalah sama; Ketika siang

unta berpencar trntuk mencari penghidupan, dan ketika malam datang, setiap

sesuatu berkumpul dalarn satu kandang. Dhani'i binAl haritsAl Barjami

mengatakan:

Sesungguhnya alu dan kalian ada keinginan untuk bergabung, seperti

orang yang menggenggom sesuatu tapi ia tidak bisa menggabungkan
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jemarinya

Ikrimatr berkata, "Wamaa wasaq, yakni: Dan apa yang dibawa

kemanapnn ia perg, sehingga asal kata ini adal ah as -sauq danbJfr,xr al j am', "

ada yang mengatakan, "wamaa wasaq berarti: Dan apa yang baik, ada juga

yang mengatakan, "Womaawasaq berarti dan apa yang dikandung, dan

setiap apa yang dikandung.adalatr diselubungkan. Orang arab mengatakan,
*Lao ahmiluht maawasaqat airai al maa'," yakni: mengandr.rng. "Wasaqat

an-naaqah tasuqqu w asaqah" yakni: Membawanya. Qatadab, Dhahak dan

Maqatil bin Sulaiman berkata, o'Wa maawasaq" yalani: Dan apa yang dibawa

oleh kegelapan, atau yang bersama bintang. Al Qusyairi berkata, "Makna

hamal a adalah dhamm a danj ama' a, dan malam ketika membawa segala

sesuatu dengan kegelapannya. Dan Sa'id bin Jubair berk at4"Wamaawasaq,

ya}nikarenadidalamnyaadaaktifitastalraiiu4 istighfarsaatmendekatiwaktu

sahur, dan pendapat pertama yang lebih tepat."r6

Dari contoh di atas kamu dapat mengetahui kejeliandan ketelitian

penyusun kitab ini, dan ini adalah tingkat kapabelitas yang luar biasa.

Dan sebagai contoh lain yang berkaitan dengan hal ini adalah firman

Allah, -;rLfr 4 *6; 4rtt *1 (Sesungguhnya mengundur-

ngundurlran bulan haram itu adalah menambah kckafiran)Orang yang

memberi syarah terhadap kala' An-nasii' YZ berkat4 "Batrwa kata tersebut

pecatran kata dali nasa'a dan ans' a, jika ia mengaktrirkannya, png demikian

itu telah diceritakan olehAl Kasa'i, danAl Jauhari berkata "An-nasi' adalah

bentuk/a'i I y arrg bermakna rz af u l, dari perkataanm t1' no s a' tusy - sy a i' a

fahr4wa mansu'unl jika ia mengeluarkannya, kemudian katamansu'un

berubalr menj adi nasi'un, seperti halnya kata maqtuulun menjdi qatiilun.

Ibnu Jarir berkata, " An-nasi' denganhrntf hamzahbermakna tambahan."

Ada yang mengatakarl " Nasa'a yansa 'z tanpa hanrs meninggalkan huruf

t6 Fath Al Qadir, Darul Fikr, 5/408.
n Fath Al Qadir,zl3sg,c€t Darul Fikr.
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hamzah, kecuali kata an-nisyaa4 sebagaimana dalam firman Allah,

il.*fI 'ffr \5 (Orang-orang yang lupa kcpoda Allah, talu Attah
menj adilron mercka lupa) " Nafi ' dalam hal ini memiliki dua qira' ah.t8 Dalarr
firmanAllalr, ,tl-" i'; 'hr{*) ;g, dA ii'5loansesmgguturyaKami
telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus) (Qs.

Yuunus [0]: 93), makna bowa'na adalah kami tempatkan, ada yang

mengatakan,' Baww a' tu zaidan manzilan". Ak<umenempatkannya di dalam

rumatr. Al Mubawa adalah ism makan atau masda4 adapaun adanya

penambalran kata ash-shidq adalah sesuai yang biasa ada pada kaidatr orang

arab, bahwa mereka bila memuji sesuatg mereka menambahkan kata asft-

shidqu.te

b.Alqira'ah:

Qira' at adalah unsu yang paling penting dalam penafs irarr bil ma' t sur,

dan kebututran untuk mengetatruinya adalah niscayajika berhubungan dengan

hukum syari ataupandangan tefiadry balagha\ maka dari ituAsy-Syaukani

sangat memperhatikan sisi qira'at dengan perhatian penuh dari segala sisiny4

dan iajuga menyebutkan perbedaan dalam hal ini, dengan mengedepankan

para qari'ny4 dan mengambilyang rajift di antara pandangan yang ada dan

di antara pandangan yang ada tentang perbedaan qira'at adalah pendapatrya

tentang firmanAllatr, 9.5 C lr$'r.lt{ (sesungguhnya kamu melalui

tingkat demi tinglrat [dalam kehidupanJ). " Hamzatr, Al Kasa'i, Ibnu Katsir

dan Abu Amr membaca: Latarkabanna, denganmemberi harakatfathah

karena ia adalah ltrithabuntuk satu orang, dan ia adalah Nabi SAW, atau

oftIng yang selalu mereform, dan yang seperti itu adalah qira'ah Ibnu Mas;ud,

Ibnu Abbas, AbuAliyah, Masruq, Abu Wa' il, Mujatrid, An-Nakha'i, Asy-

Sya'bi danAs-Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya membaca dengan memberi

l:ar akat dh amm ah sebagu ffi i t hab untuk semua.

r8 Nafi' membaca tanpahwuf hamzam; Innaman-nosittu.
te F at h A I Qadir, Darul F rkr,, 21 472.
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Asy-Sya'bin dan Mujahid berkata, " Latarkab anna ya Muhammad

samaa'un ba'da samaa'ir " (Kamu watrai Muhammad pasti naik dari langlt

ke langit). Al Kalbi berkata, "Yang dimaksud oleh redaksi tersebut adalah:

Naik, dan ini adalah qira ah yang paling baik." Ada yang mengatakan bahwa

maknanya adalah dari tingkat ke tingkat selanjutnya untuk mendekat kepada

Allah, berarti tinggi kedudukannya. Ada yang mengatakan bahwa:

Latarlrabanna ayuhal insoan haalan ba'da haalin, karena tercipta dari

cairan lalu segumpal darah kemudian segumpal dagrng, setelatr hidup dan

kemudianmati, baik iakaya ataumiskin, jadi yang di tuju adalah semua

manusia (kata tersebut berarti fase), seperti halnya dalam firrran Allah,

6.K c:'i Ut'Cr( a4 e{ ,1{:t (uoi manusia, sesungguhnya

Iramu telah bekerja dengan sungguh-sungph menuju Tuhanmu) (Qs.

Al Insyiqaa [8a]: 6) NamunAbu Ubaid danAbu Hatim lebih memilih qira'at

yang kedua. Ia berkat4 "Karenajika bemrakna mantsia berartijuga demikian

dengan Nabi SAWlAdapun Ibnu Umar membaca Latarkabunna.

' Diriwayatkan darinya" dari Ibnu Abbas batrwa keduanya membaca dengan

lrhithab ghoib dan&rharakat fathah, yuttt: latarkab annal insaan. Adapun

yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan IbnuAbbas, bahwa keduanya

membaca dengan harakat lrasrah padahwuff il mudhari' danhal itu secara

bahasa. Ada j uga yang membaca deng anlnrak atfathah padafi ' il mudhar i',
dan memberi harakat &as rah Y'arena khitab-nya adalahjiwa. Ada juga yang

mengatakan bahwa maknanya adalahz Latarkabannal qamaro ahw aalan

min sar aarin w astihl aakin, yangdemikian ini bermakna jauh.2o Methode

yang dipakai penafsiran ini berujurg kepada pentarjihan tefiadap hal-hal yang

telatr disebutkan kemudian dijabarkan.

Contoh lain yang berkaitan dengan hal ini adalatr firman Allah,

3Eti SgJt 3:i, -)g) (Kepadamulah kami menyembah dan

lrepadamulah lcami memohon pertolongan) (Qs. Al Faathihah []: 6),

20 Fath Al Qadir, Darul Fikr, 5/408.
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Abu As-Sawar memhca, luyyako, dalam dua tempa! dan ini adalah batmsa

yang sudalr dikenal;2t yaitu mengganti funvt lronzah dryan lu'. Demikian
jugapada fnmanAllatr , b'3; ;? ,$fr i;Sr; i'3(DaniangaAah
lramu nilrahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman) (Qs. Al
Baqarah [2]:221) jumhur ulama membaca dengan harukatfathahpada
huruf /a ', dan golongan lain membaca dengan harakat dhammah-22

Adapun contoh lain yang lebih lengkap adalah, "Maliki yaumiddin"

ia mengatakan, "Kalimat tersebut ada yang membaca:23 Maliki, maaliki darr

malki, dengan harakat sukun pada huruf lam, dankata malalca dengan

redaksil '/, dan para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih satr;

mal alra atau maalih2 Bacaan maliki lebih umum dan lebih satr dai maoliki,

sebab setipa maliki pasti maal.ih, dan tidak setiap maaliki itu malalcan.

Ada yang mengatakan bahwamaaliklebih sah karenamaaliktrdak hanya

untuk manusia danyang lairurya Abu Hatim berkata "sesungguhnya maatik

lebih sah dalam hal memuji pencipta dari padamalik, danmaliklebih sah

untuk memuj i maktrluk dari maalih tanerr, maatiklang datang dari manusia

terkadang bukanlah maliik, danjikaAllatr adalatr maalih maka ia sqcara

otomatis adalahmatik, dan yang demikian dipilih olehAl Qadhi Abu Bakar

binAl Arabi, dan yang benar bahwa masing-masing memiliki kelebihan yang

tidak dimiliki yang lainnya sebab maalikmemiliki kemampuan yang tidak

dimiliki oleh malik dari sisi pentasanrparq sepertijual beli, hiba[ pembebasan

dan yang lainnya adapun malik mampu melakukan apa yang dilakukan oleh

maalihbatkdarisisipemeliharaandankemaslatratanpe,meliharaannya, moolik

pada satu sisi lebih kuat dari pada malik, dan malik lebih kuat dari pada

maalik dalambeberapa unrsan. Adapun perbedaan keduanya bila dikaitkan

kepada Tuhan Yang Matra Suci bahwa malikadalah sifat Dzat-nya dan

maal i k adalatr sifat perbuatannya. "

2t FathAlQadir,ll22-
D Fath Al Qadir, cet. Al Halabi,ll224.
23 FathAlQodir,l/22.
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t.

2.

c.Ilmuhadi6:

Asy-Syaukani dalam ilmu hadits dan dirayaft-nya adalah fenomena

png tidak bisa diingkari, iamemiliki kesrmgguhanpngtidakboleh dilryalon,

karena ia telatr berguru kepada para syaik*r yang memiliki keluhurarl di antara

mereka adalahAl AlamahAl FaiChil At-Taqi Asy-Syaikh Hasan bin Isma'il Al
Maghribi, yang telah ditela'ah darinya kitab Bulugh Al Maram, sebagian

kritik pandang dalam hal ilmu hadits, dan sebagian dari Sprh Mrstim karangan

imam An-Nawawi, iajuga mempelajari selunrh kitab sunanAbu Daud dan

sebagian dari SyarhAl Ma'alim karanganAl Khatttthabi.

Pada buku terbaru sang pengamng kita akan mendapatkan bagaimana

keseriusannyadalam halyangberkaitandenganhadits,dankaranganituadalatt

sebagai beriktrt;

Nail Al Authar di dalamnya ada kritik terhadap hadits: Al Muntaqa

laayahluu min ilmin

Al Fawa' idAl Majmu'atr fi AhaditsAl Maudhu'ah-

Di antarayang telah disebutkan ada yang tersusunlhusus dalam bentuk

risalall seperti:

l. Al Qaul At Maqbutfi Rodd Khobo, At Majhul min Ghair Shohabah

Ar-rasul SAW.

2,. Butugh As-Sa'il Amanihi bi At-Takallam ala Athraf Ats-

Tsamaniyah.

3. Bahtsfi Qaul Ar-Rijal li Al Hadits; Rijal Isnaduhu Tsiqat

Tigajudul yang ada masih tersimpan di negeri Yamalr, semogaAllah

menjaga syai' at Islam di dalamnya.

Banyak orang yang menggunakan ihnu ini sebagai pengayak atsar agar

mendapat yang terbaik dan merajihkan yang telah dirajittkan. Inilah sebagian

redaksi hadits tentang diambilnya janji olehAllatr dari anak Adam yang oleh

pengarang akan dicermati; eililt eior:.i iiT * u 6uiJt -iif &r 11
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(SesungguhnyaAllatr mengambiljanji dari praggungAdam dengan dua . . .

pada hari kiamat), ia beiliata, "sanodhaditsini tidak ada cacat padany4 dan

dalamredaksi: ,/Yj, qt:*jr b'l-G :l* 1p:i}( @engarnbilanjanji
mereka dari punggungnya adalatr seperti sisir yang diambil dari kepala), ia

berkata "Dalalo.r s anadhadits ini terdapat Ahmad bin Abu Dhubalyatr Abu
MuhammadAl Jurjani, seormg qadhi Qumis, ia adalatr salatr seorang ahli

zuhu4 dan dalam tral iniAn-Nasai moiwayadran dalam sunannya" Abu Hatim

Ar-Razi berkata, "Haditsnya ditulis." IbnuAdi berkat4 "Ia menceritakan

baryrak hadits yang ghtrib, dan hadits ini telah diriunayatkan olehAbdunahman

bin Mahdi dari Sufyan dari Manshu {ari Mujahid dariAMullatr bin Umar,

'Mereka semua adalah perawi tiiqal'na iatelah memtela sebagian lafazh

hadits yang dibantah oleh yang tainnya yang demikian itu ada dalam

perkataannya, yaitu finnan Allalu L;t; dri tlli '.Lilii1 $ (Hingga

bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah ia, " Saya percaya ")

(Qs. Yuunus [0]: 90) iamenyebutkanhadits IbnuAbbas secilra marfu',
"Jibril pernah berkota kcpadaku, 'Jika komu melihatht mengambil sisi

laut dan mengginjak mulutnya karena takut akan mendapatkan

rahrnat'. " Az-ZamkJnsyaitelah me,mberi catatan dalam p€nambahasan yang

ada,"Makhaafatan an tudrilahurrahrnah (tafut ia akan mendapatkon

rahmat)" lahtia berkat4 'Dan yang termasuk dalam perlsataan mereka adalatr

" Khasyyatan an tudrikahu rahmatallah(Kawatir ia akan mendapat rahmat

dariAllah)....'25 Asy-Syaukani, setelahmenyebutkanhadits tersebut berkata

"Dan telah dinukil dari orang yang telah meriwayatkanny4 dan pen*hahih-

anAt-Trmidzi danAl Hakim padanla dan sebagianjahnrrya,x'Srurgguh sangat

aneh sekali bagi pena$iryagtidakmemilikipengetatruanten@ng ihnuriwayat;

Sehingga ia tidak dapat membedakan antarahadits yangshahihdan hadits

yang dha'if, bagaimana bila memberikan komentar terhadap hadits-hadits

A Fath Al Qadir,cet. Darul Fikr, 21h.263 dan26/..

'zsAlKasysyaf ,Az-7aml<hasyari,cet.DarulMa'rifah,2Do2.
26 Fath Al Qadir,cet. Darul Fil<r 21470-
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Rasutullah SAWjika hukum kebatilannya tidak bisa dipertanggungiawabkaru

tentu ia tidak akan bisa mengkaji, sehingga orang yang memiliki sedikit

pengetahuan hadits dibawatrnya akan tertaura melihafirya Watrai png miskin!

Apa mtrafanmu dal^m bidang ini? I&mu tidak memiliki apa-apa dalam bidang

garapanini?"

Oleh karena itu dalam bab ini kami katakan sebagian kisah dan hadis

yarrrg dha'tf.Dan, karni menyangka bahwa apa yang ada bisa dimaafl<an, dan

yang gugrn dari apyang dr-tahqiq adalah kaxena sikap lupa, dan kami berdalil

dalam hal tersebut dengan apa yang terjadi pada orang munafik, seperti

yang terdapat dalam ayat, i;3!/i 4t5,y6r, 4'ffi'.rib; fe3
'gWi n lit*:S (Dan di antara mereka ada orang yang telah

berikrar kepada Allah, "sesungguhnya iika Alloh memberikan

sebahagian lrarunia-Nyo kepada kami, pastilah lami akan bersedekah)

(Qs. At-Taubatr [9] : 75) dan mereka berpendapat batrwa ini adalatr Tsa'laba]r

bin Hathib, orang yang pernatr mengikuti perang Badar, semoga dia:npuni

dosanya yang telah lalu. Dan, dalam hal tersebut Asy-Syaukani mengikuti

mereka, dan kisah ini juga diriwayatkan oleh perawi lainnya dari para atrli

tafsir, seperti orang yang sedang bersepakat, dan tidak ada pertimbangan

ataske-dha ry'an riwayat tersebut,2T dan ia adalah trsah dha-ifyang ditolak,

yaitu kisatr Tsa'labatr bin Hathib. Aku menyarankan kalian untuk membaca

buku karangan DRAth-Thahir MuhammadAd-Daruwairi; Hadits Ya Waih

TSa'labah, Studi Kdtik, cet. Darul Wafa', ia adalatr kitab yang ringkas, dan

ada juga kitab yang lebih menyajikan penjabaran luas dalam hal ini, rlarrlulr

yangdemikianinitelatrcukup, akumenyarankanuntukmenrbaca

kitab para imam lainnya juga

Wa ba'd.

Inilahyang dapat kami sajikan berkenaan dengan sosokAsy-Syaukani,

21 FathAl Qadir, cet. Darul Fila, 21385.
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setelatr ini kita berpindah pada tema tentang biografi dan karangan pengarang

kitab ini; Semoga para pembaca dapat memperoleh gambaran kefakihan,

Suluk dan methodeAsy-Syaukani dalam tafsfu ini.

Wallaahu min wara' il qashd
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BIOGRAFI ASY-SYAUKANI
Syaikhul Islam Al Qdhi; Muhammad bin Ali

Asy-Syaukani

Ia adalatr seorang yang alim dan muli4 iajuga seorang mujtahid yang

memiliki kemampuan untuk bidang ifiL Mtrhammad binAli bin Muhammad

binAMullah binAl Hasarl ujung dari nasabnya adalahAl Khaisyinatr Ibnu

Zabbad, sebagaimana disebutkan oleh sang pengarang dalam brd<unya,l/
Badr Ath-Thali', Al Yamani Ash-Shan' ani.

Ia dikenal dengan sebutanAsy-Syar:kani karena dinisbatkan kepada

Syaukan, nama suatu desa yang berada di As-strhamiya[ sebagai mana

dijelaskan dalamAl Badr Ath-Thali', ia adalah salah satu kabilah Haulan,

disebtlkan dalam Mashid Al lththila', ia adalah salah satu distrik

yang berada di daeratr Yarnan, j arak antara daeratr itu dengan Shan'a' adalatt

sehari perjalanan.

DalamAl Qamus, Syaukan adalatr nama benteng di Yaman Dalam At
Marashid drsebutkan bahwa ia adalatr nama suatu desa di Yaman, dari aratr

Dzimar. Adapun nama Syaukan dalam pandangan larn, baik dalam krtab Al
B adr atau dalan Mu j am Al Buldan li Yaqut rryeritempat lahirAs-syaukani

bukanlah Syaukaq tapi da€rah di sekitar Syaukarl pengurungan berjajar yang

dikenal denganAl Hajirall dikenal juga dengan nama Hajiratusy-Syaukarl

itu adalah tempat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama

Imam besar ini dilahfukan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Dzul
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qa'dah atau bertepatan dengan tahun 1173 H, semasa hidupnya ia dalam

asuhan kedua orang tuanya, dimap 6uraknya adalatr salah seorang ulama

besar di Shana' dan juga menjabat sebagai qadhinya ia banyak belajar dari

bapaknya, dan bapaknya puq telah mengeluarkan banyak harta untuk

pendidikanny4 ia dan adikny4 Ya,t yq terus dalam bimbingannya hingga

akhimya keduarryra dipisitrkan dari orang tuanya png meninggal pada tatrun

t22t H.

Al Qadhi Asy-Syaftani telah menghafal Al Qur' an yang ia pelajari dari

para syailfi alrli qiraat png berada di Shan' a', iajuga telah banyak menghafal

isi kitab dalam be,rbagai disiplin ilmu. Adapun yang termasuk catatan yang ia

hafal adalah : Kitab Al Azhu,karangan ImamAl mahdi pqg me,mbatras tentang

fikih Zaidiyall dan Mukhtaslur Al Ushaifi ri. Ia juga hafal ; Al I' rab knangan

AI Hariri,,4 I Kafiyoh Asy-Syafuah, karangan Ibnu Al Hajib dan At-Talkhi s h,

karanganAl Qazwaini. Sang imam juga telah menghafal Mukhtashar lbnu

Al Haj ib y angmembahas tentang ushul-usul dalam islam dan yang lainnya.

Kemudian iajuga belajar pada ulama lain yang berada di Shan'a' dan tidak

beranjak darinya. Ia pemah juga diajar oleh orang tuanya tentang Syarh Al
Azhar, Syarh An-Nuhiri, sebagaim6l6 orang tuanya juga mengajarkannya

tentang Shahi h Al Bukhari.

Selain itu iajuga mendalami ilmupada SyaiklAhmad bin Muhammad

Al Harazi, ia menemaninya guna menuntut ihnu selama tiga belas tahun. Ia

belajar tentang natrwq ilmu babasa arab kepada syaikh Isma'il binAl Hasan,

AMullah bin Isma'ilAn-Natrmi, Al Qasim binYalryaAl Haulani, Al Hasan

bin Isma'ilAl Magluibi,Ab&trrahman bin HasanAlAkwa' dan lain-lainnya.

Demikian jug4 ia belajar ilmu hadits Al Bukhari pada Ali bin Ibratrim bin

Ahmad. Ia belajar Shahih triuslim, Shahih At-Tirmidzi, sebagian Al
Muw athtlw', sehg,ian Sunan An-Nasa' i, Sunan lbnu Maj ah dan sebagaian

kitab Al Qadhi Iyadh padaAMul Qadir binAhmad. Ia belajar Sunan Abu

Daud, Mukhtashor-ryamilik Al Mundziri, sebagian dari Ma' alim As -Sunan

milik AI Kathtbabi, srlbagan $urh Ibru RuslankepadaAl llasan bin Isma' il
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Al lvlagttribi. Iajuga bel ajgr Al Munnqa Majdi bin TaimiyahkepadaAMul

Qadir bin Ahmad. Ia belajar syarh Bulugh Al MaramkepadaAl Hasan bin

Isma'ilAllvlagtribi.

Iajuga menimba itnu dari para utama yang sezaman denganrryra tentang

Fath At Bari, Syarh An-Nawawi atas kitab Muslim, Syarh Umdah Al

Ahlam, Tanqihfi ulum Al Hadits, Alfiyatul lraqi, Nuhbah Al Fib.Dalam

bidang bahasa ia pemah be Laiar shahah Al Jouhari, Al Qamus kuangef& N
Fairus Abadi dan selainnYa.

Ia menyebutkan nama syaikhnya dalam karanganny a, Al I',lam bi Al

MasyayilrhAlA'lamwaTalamidahAlKiram,b*fir*,ayasepertAlMuiam

karangan syaikhny4 dan iajuga menyebutkan mereka dalam karangannya,

Ithaf At Atrabir; bi IsnadAd-Dafatir. Sebelum ia menyibukkan diri dalam

penulisan buku sejarah, sastra dan pengajaran, bisa dikatakan batrwa ia

menggunakan seluruh waktunya untuk pengajaran, hingga dalam sehari ia

mengajar tiga belas pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang

tafsir dan ihnuny4 hadits dan ilmunya, fikih dan ushulnya' bahasa arab dan

cabangnya atau hikmah dan cabangnya, hingga namanya banyak dikenal dan

ia juga memberikan fatwa deng4n ijtihadnya selama dua pulutr tahurU dan

tentang hal ini telah kodifikasikan datam bentuk tigajilid di tarnbah dengan

catatan-catatannya yang ia narnakan dengan Al Fath Ar-Rabbanifi Fatmta

Asy-Syaukan l, dan dengan otomatis ia meninggalkan taqlid'

Selain itu iajuga meneliti dalam hat ihnu ijtihad hingga dikumpulkan

dalam benttrk buktr, dan ia telah berani berijtihad sebelum menginjak umur

tiga pulutr talnrq dan ia ditugaskan menj adi qadhi di Shan'a' pada tatrun I 209

H selama sepuhrh tatrun, hingga ia pun di catat olehMuhammad Shidiq Khan

dalam bukunya, Dalil Ath-Thatib ila Arjah Al Mathalib, sebaguseorang

mujaddidke seratrstigabelas, sebagaimanatelahdisebutkanolehAl-Ialcnawi

dalam Tidkarah Ar-rasYid -

Banyak murid hasil didikan Asy-syaukani yang telah meqiadi ulama
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dan juga qadhi, di antaranya; Muhammad binAl HasanAsy-Syajni Adz-

Dzimar,Al HasanbinAhmadAkisyAdh-Dttamadi" t rrfullahbinAhmadI{4iaf

Astrshan'anl Mutrammad binAhnrad Muqatrtram,AbdrrrahmanbinAhmad

Al Haikati dan lain sebagainya-

Beliau meninggal dunia saat menjadi hakim di Shan'a' pada bulan

Jumadil Akhir tahun 1250, menurut pendapat yang benar, dan ia saat itu
benrunu enam pultfi tujtfi tatrrrn Ia dikubur di Shan' a' satu wilayah dengan

Khuzaimah se,mogaAlldh mengasihi ruhqa- Amirl

Sebagian Kitab Asy-Syaukani dan Mushannafrrya

Haditsdanilmunya:

IttihafAl AIGbir bi Isnad Ad-Dafatir

Al Faw a' id Al Maj mu- ah fi Ahadits Al Maudhu'aft dan lainnya.

Karangan beliau yang tercetak

Ittiftaf Al Mahrah 'ala Uadits: Laa 'AdwawalaThiyorah

Al QautAl Maqbulfi RaddKhabarAt MajhulminGhairi Sluhabat

Ar-Rasul.

Al Abhats At Wadh'iyyahfi Alt Katam 'ala fladits: Ad-Dun-ya Ra'su

Kulli Khathi'ah.

Bulugh As-Sa'il Amaniyahu bi At-takallum 'ala Athraf Ath-

Thamaniyah, dalam satu kumpulan pemabahasan (59) (mim, lu' dm

lrafl (mim dan syin) tanpa fatrun dengan tulisan tangan hnam Asy-

Syaukani (h. 98-103)

BaAsfi Hadits: Fadinullaahi Ahoqqu an Yuqdha. Pembalrasan no.

25, kelompok 150 (mim, ha' dznkafi) mim dan ghain, di satrkan

pada hari Selasa, Jumadil'Akhir, 302H,h. 120-128.

Akidah:

Irsyad Ats-Tsiqat ila lttifaq Asy-Syarai " ala At-Taufuid wa Al Ma' ad

t.

2.

t.

2.

3.

4.

5.

I.
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wa An-Nubuwwat.

2. Qathr Al Wali 'ala Haditst Al Wali.

j. BaWsfi ljabat Ad-Du'a' laa YunaJi Sabaq Al Qadha'

4. daniamempunyaibanyakkaranganlain.

Karanganya yan g tercetak:

t.

2.

3.

4.

t.

2.

3.

4.

5.

1.

At-Taudhihfi Tawatur ma Ja'afi Al Muntazhar Al Masifu.

IrsyadAl Ghabi ila Madzhab Ahl Al Baitfi Shuhb An-Nabi.

Al Mulrhtashar Al Badi'fi Al Khalq Al Wasi'

Iajuga mempunyai banyak karangan lainnya.

F'ikih:

Ad-Durr An-Nadhidfi lkhlash Kalimat At-Taubid

Ad-Durar Al Bahiyyahfi Al Masa'il Al FiHiyah

Ad-Dowa' Al 'Ajilfi Dafi Al 'Aduww Ash-Shail.

As-Sail Al Jarrar Al Mutadafiq 'ala fladaiq Al Azhar

Irsyad As-Sail ila Dalil Al Masail, dicetak oleh Darul Kuhft Al Ilmiyah,

Bairut. Juga terdapat risalah lain dalam judul, lr-rR isalah As-Salaftyoh,

dan terdapat dalam satu halaman, dan telah disebutkan pada bagian

no. 8. dan untuk risalatr ini terdapatjudul lanyutu" Irsyad As-Sail ila

(Dalil) Al Masail dalam kitabAsy-Syaukani secaratafsir.

A I Mas I ak At F at i fu fi fla t h t h A I Jaw a i fo cetakartAn-Nahdhah, tahun

1395 H. dan pemilik kitab telah menyebutkan secara penafsiran dua

kali, pertama dengan cetakan dan yang kedua dengan manuskrip. Dalam

hal initerdapat risalah lainnya.

Ibthal Da'waAl Ijma' 'ala MuthlaqAs-Suma' dan lainnya.

Karangan dalam bentuk manuskrip:

Ash-Shawarim Al Hindiyyah Al Maslulah 'ala Ar-Riyadh An-

7.
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2.

3.

4.

Naddlryahfi Ar-Radd 'ala Man 7a'ano anna Ghasl Al Farjain

min A' dln' Al Wudhu' min Az-Taidiyyah.

Al 'Udzb An-Namirfi Jmtab 'Alam 'Asin

Al Mabahits Ad-Duriyah fi Al Masa' alah Al Himariyah (Mawwits).

Iajuga m€miliki manuskrip laimya

UshulFikih:

Irsyad Al Fuhul ila Tafuqiq Al flaq min 'Ilm Al Ushul.

Tanbhih Al A'lam 'ala Tafsir Al Musytobihat baina Al flalal wa Al

flaram.

Al Qaul Al Mufidfi Adillat Al ljtihad wa At-Taqlid

Adab Ath-Thalab wo Muntaha Al Arab.

Iajuga memiliki manuslaip lainnlra

Tafsir:

l.

2.

3.

4.

5.

l. Isylral As-Sail ila Tafsir "Wal Qamara Qaddarnaahu Manaazila"

2. FathAl Qadir Al Jami' baina Fanni Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah

min At-Tafsrr Ia memiliki limajilid yang telah dic.etak oleh Musthafa

Al Babi Al Halabi tahun I 3 83Wl 964M, redaksi aslinya masih ada di

Al Jami'Al Kabirdi Shan'a' yangterdiri dari enamjilidbesar, dengan

nomor koleksi 79, kategori Tafsir, denganjudul Mathla'Al Badrain

wa Majma'Al Baftrain Dr. Hilal keliru ketika menganggap batrwa

Mathla' Al Badrain intadalatr karangan lainnya karyaAsy-Syaukani

dalam bidang iLnu tafsir. Yang benar, batrwa versi cetaknya berjudul

Fatft Al Qadir sedangkan manuscriptryra @rfrul Mathla' Al Badrain.

Untuk itu, perlu diperhatikan, dan itulah kitab yang sekarang ada

ditangankalian

Ia juga mempunyai kitab tafsir lainnya dalam bentuk pertanyaan dan

jawaban.
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

Raqaq:

Tufofat Adz-Dzakirin bi' Iddat Al flishn Al flashin min Kalam Sayyid

Al Mursalin

Al ldhahli Ma'na At-Toubah wa Al Ishlah.

Jawab Sual 'an Ash-Shabr wa Al Hilm. Apakah kesabaran dan

kelembuan saling beriringan?

Baftts fi Syarfu Qaulihi SAW: "Ad-Dun-yaa Mal'uunotun, Mal'uunun

maafiihaa".

Sastra:

Bafutsfi An-Nahyi 'an Mawaddat lhwan As-Su'.

BaAs .fi ma Isytahara 'ala Alsin An-Nas: "Annahu Laa 'Ahda

lizhaalim".

Bafuts fi Ash-Shalah 'alo An-Nabiyy Shallallahu Aalaihi wa Sallam.

Iajugamempunyai manuskrip lainnya

Ilmu Bahasa dan Balaghah:

Ar-Raudh Al Wasi'fi Ad-Dalil Al Mani' 'ola 'Adam Infulshar 'Ilm

Al Badi'

Bafusfi Ar-Radd 'ala Az-Zamakhsyarifi Istifosan Bait Ar-rabbah.

NuzhahAl lhdaqfi ilm Al Isyqaq.

Danlainqra

Pengetahuan:

Bahs fi Al 'Amal bi Al Khath bi Majmu', (l)-(mim, jim dan kafl

(mim dan ghain)-h. I 09-l I 3, tanpa tahun, dipindah dari tulisan yang

tidakjelas.

Bahsfi WujudAl jinn

Risalahfi Al Kusuf, Hal Yahtnfi Waqt Mu'ayyan 'ala Al-Qath' am
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Dzalika Yakhtalifl

4. DanlainnYa

Sejarah:

l. Al Qaul Al Hasanfi Fadhail Ahl Al Yaman'

2. Al Qaul Al Maqbulfi Faidhan Al Ghuyul wa As-Suyul'

3. Iajugamempunyaimanuskrip lainnya'

Manthiq:

l. Bahs fi At Hadd At-Tam wa Al Hadd An-Naqish'

2. FathAl Khilaf fi Jawab Masail Abdiffazzaq Al Hindi fi 'Ilm Al

Manthiq.

Tirrajum:

t . Al Badr Ath-Tholi' bi Mobasin min Ba'di Al Qarn As-Sabi"dikarang

tahun 12 1 3H dalam duajili4 cetakanAs-Sa'adatU Kairo, tahun I 348H'
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CARA KERJA PENIAHQIQ.
KITAB INI

Saudara kami, Proffsyaikh Sayid Ibrahim,'dengan semangat telah

mentatrqiq kitab ini untuk suatu kepentingan seperti yang telah kami sampaikan

dan yang telah difahami dalam kitab yang berjudul . . . Al Jami' baina Fannai

Ar-riwayah wa Ad-Dirayah fi At-Tafsin

Kepentingan yang kami maksud dan karenanya hal tenebut dilakukan

adalatr sebagai berikut:

l. Mengakuratkan isi kitab dan mempelajarinya, hal itu dilakukan

berdasarkan pada cetakanAl Halabi dan lainnya.

2. TaWtrij ayatpenguatdanmeletakkandalamnaskah.

3. Takhrij hadits-hadits yang di ambil dari kitab-kitab sunnatr yang telah

diakuikelaikannya-

4. Memberi keputusankedudukan suatuhadits dengandisesuaikandan

berdasar pada komentar baru para ulama terdatrulu dan kontemporer,

atau tergantung pada perawi yang adajika hal itu memungkinkan.

5. Membuatkan daftar isi yang disusun secara ilmiyah, untuk

mempennudah bagi mereka yang ingin mempelajarinya dan

dalam satu j ilid tersendiri.

Daq inilah pekerjaan yang perlu mendapat ucapan terima kasi[ insya

AllalLkarenakebuhrhanpelrerbitislamiyahakankumpulan-kurrpulanilmiyah
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yang mengkhrsuskan datam pembahasannya dr+alqiq, drcxrtmnadalatr suatu

yangpasti.

Kami memohon kepadaAllah unttrk menjadikan pekerjaan ini dalam

timbangan kebaikanny4 dan membalasnya datam bentuk balasan yang te$a&

dan mempermudah semua pekerjaan saudara-sau$ra kami yang menangani

dalambidangini,Allahberfirman, & C tJi'e-';ti+ +;iA 31Y CG

e3:$ n,*,:4 AeJi @dapun buih itu, alcan hilang sebagai sesuatu

yang tak ada harganya; odapun yang memberi manfaot leepada manusio,

Malra ia tetap di bumi) (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17)

Allahyang memiliki firmanyang hak danDiayang menunjukkanjalan.

Muhammad Abdul llakim Al Qadhi"
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SATVTBUTAN PENIAHqIq

Alhamdulillahi rabbil alamia aku bersaksi tidak tuhan selainAllah

saja, tidak sekuhrbaginya dan aku bersaksi batrwaMuhammad adalah hamba

Allahdanutusan-Nya.

Amma ba'd;

A I h a m du I i I I a h, telahse I e s ai p en-r a hq i q-an perj alanan ft itab) yan g

agung ini, dimana di dalamnya menggabungkan teoi riwayot datdirayat,

dan aku tidak pemah mendapatkan komentar istimewa, indah dan penuh

makna seperti yang dikatakan oleh pengarang buku ini yang kami sajikan

padaawalmukadimatr.

Keutamaan hanya milikAllah saj a baik pada awal atau altrimya, dalarn

memunculkan kitab tafsir yang agung ini, yang membutuhkan beban

kesungguhan luar biasa, tidak ada yang mengetahui kecualiAllatr saj4 dan

Alhamdulillatr selesai dengan bersrh, dt4hobit-lun, dt-tahqiq darLdiperbaiki.

Kemudian keutaman juga milik saudara kami, pemilik penerbitan darl

percetakan Darul Hadits, yang telatr menyebarkan kitab turats ftlasik) kepada

ummat, agar para pembaca bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan,

yaituilmuyangmanfrat.

Aku memohon kepadAllah yang MatraAgrrng agar menjadikan amal

iltrlas hanya unhrk-Nya ini berada dalam timbangan kebaikan pada hai kiamat;

hari dimanatidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali merekayang

datang denganhati yang selamat.
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Dan aku juga tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih yang tulus

kepada saudara-saudara kami yang ikut andil dalam men- talkmj hadrts-hadits

dalam kitab ini dan juga menyajikan daftar isinya, hingga terbentuk dalam

kitab seperti ini. Mereka adalah; saudara kami, Proff FathiAminAmbdul

Qadir, MuhammadAliAbdul Qadir, Sa'id MahmudAbdulAziz dan Jamal

MahmudHusainQadri.

DarU inilatr hasil dari kesunggutran, jika benar, maka itu adalah datang

dariAllah, dan ini pasti memiliki keutamaan dankebajikan danjika ada

kekurangar5 maka itu adalah dariku saj4 dan aku mohon maafdan ampunan

kepadaAllah.

AbuHafsh

Sayid Ibrahim Shadiq Imran
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PENGANIAR PENULIS

,&.*V?(v?i^\v+ry
*Kitab yang dijelasftan ayat-ayotnya, yalcni bacaan dalam bohasa

Arab, untuk kaum yang mengetahui." (Qs. Fushshilat [4 I ] : 3).

Yang sangat membutuhkan rahmat Allah SWI Muhammad bin

Muhammad bin Yahya bin Zibbarah Al Husni Al Yamani, semoga Allah

mengampuninya dan semua kaum mukminin, meriwayatkan qntukAl Qadhi

Al Hafizh yang dikenal dengan nama Muhammad binAli bin Muhammad

Asy-Syaukani Ash.Shan'ani, ia wafat pada tahun 1250 H, dari Maula

terkemuka nan besar sang pedang Islam, Ahmad bin Qasim bin Abdullah

Humaiduddin, semogaAllah Ta' ala melanggengkan kebaikannya, dari As-

sayyidAl HafizhAMul Karim binAMullahAbu ThalibAl HusniAl Yamani,

yang wafat pada tatnrn I 309 H, dariAl Qadhi Al HafizhAhmad bin Muhammad

binAliAsy-syaukani, yang wafat padatahun l28l H, dari ayahnya sang

pexgilang, bahwa beliau rahimahullahu Ta'ala mengatakan:

B i s m illaahir r afumaanir r afti im

Alftamdulillaft, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Kitab-

Nyayangterang sebagaijaminaryangmenjelaskanbe,lbagai hulnm, mencakup

semua kehalalan dan keharaman yang disyari' atkan-Nya trntuk para hamba-

Nyq rujukan bagi semua manusia saat terj adinya perbedaan fatrarn, pe,rnikiran

dan wawasan, penentu perselisihan, penyembuh penyakit dan pemantap
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keraguan. Yaitu Kitab yang berperan sebagai tali yang sangat kokoh, siapa

pun berpegang teguh kepadanya maka ia akan meraih kebenaran yang hakiki,

dan juga berfrrngsi sebagai jalan yang terang, siapa pun yang menempuhnya

maka ia telah mendapat petunjuk kepadajalan yang lurus.

Adakah ungkapan selainnya yang bisa mencapai tingkat yang telah

dicapai oleh Kalam nan agung dariDzatyang Maha Bijaksana? Adakah

perkataan lain yang mampu memerankan sebagian kemuliaan dan

keagungannya? Tentu saja tidak ada, demi Allah, sesungguhnya kemewahan

bahasa para penyair kenamaan dan keluhuran para pakar bahasa, sekalipun

berpanjang lebar dan mampu menembus relung hati serta melambungkan

khayalan pendengarnya, tentu tidak akan mampu menandingi kehebatan

karakter Kalam Ilahi ini, bahkan justru akan menjadi kerdil walau hanya

disandingkan dengan bagian terkecilnya saja. Sehingga yang sebelumnya

dianggap sangat hebat pun akan tampak hampa, gemerlap sinar mentari yang

dianggap mampu dipantul-pancarkannya pun menjadi redup, karena itu hanya

merupakan perkataan orang yang tidak menguasai logika dantidak mengenal 
.

tabiat manusia secara utuh. Maka mengakui ketidak mampuan untuk

menandingi karakter-karakter kalam Ilahi yang agung, adalatr sikap yang paling

benar dan paling sesuai dengan tuntutan kondisi yang sembstinya, yaitu

memuliakan dan mengagungkan kalam Ilahi.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada sang Nabi

yang disambangifu-RuhulAmin dengan membawakan kalam Rabb semesta

alam, Muhammad sang pemuka para rasul dan penutup para nabi, juga kepada

para keltrarga dan para satrabahya yang mulia.

Wa ba'd;

Sesungguhnya, yang telah dipastikan sebagai ihnuyang paling mulia,

dinyatakan sebagai ilmu yang paling utama dan disepakati sebagai ilmu yang

paling tinggi deqlatrya adalah itnu taftir, yaitu iknupng menaftirkan ped<ataan

Dzat yangMakaKuat lagi MahaKuasa, bila sajapenafsirannya dilakukan
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dengan cara yang diakui secara historis (berdasarkan dalil) dan dipadu dengan

penalaran logika tidak hanya diuraikan dengan pandangan akal belaka, karena

memumikan penafsiran kalam Ilahi dengar-r logika semata merupakan bahaya

yang sangatbesar.

Kemuliaan ilmu ini terletak pada kekayaan dalil-dalilnya dan

kedekatannya dengan pemahaman dan penalaran, dan ini bisa diketahui oleh

orang yang mengetahui perbedaan antara perkataan makhluk dan perkataan

Khaliq, yang dapat membedakan antara perkataan manusia dan perkataan

Sang Penciptayang MahaAgung lagi MahaKuasa Siapa ptrnyang memalnmi

ini, maka tidak perlu berpanjang lebar, adapun yang tidak memahaminya,

maka ia tidak akan mencapainYa.

Sungguh benar apayang difatakan Rasulullah SAW, sebagaimana yang

diriwayatkan dari beliau olehAt-Tirmidzi dan dihasankannya, dari hadits

Abu Sa'id, yang ia mengatakan, 'lRasulullah SAW bersabda:Abu Sa'td, yang mana la mengataKan, -:t(asulullan DAw DersaDsa:

,ri, t, nt ;ak ty<i' ;t ,,tl i' $€ M (Ketebihon Katam Altah

itas tralim-l*to* lafniya ada'lai seperti kelebihan Atloh atas para

mokhluk-Nya)."28

Karena ketinggian pondasi, bangunan dan letak ilmu ini dengan bertagai

karaktemya yang komprehensip, akutertarik untuk memasukinyamelalui pintu-

pintunya, duduk di pelatarannya, menyelami bagian-bagiannya dan

memantapkan diri untuk menempuh suatumetode yang benar-benarbisa

diterima oleh berbagai kalangan. Dan untuk itq aku akan memapalkan kepada

anda tentang kesimpulanny4 yaitu:

Umumnya para mufassir terbagi menjadi dga kelompok dan menempufu

dua metode; kelompok pertama hanya memfokuskan penafsiran mereka pada

masalah riwayat saj a dan puas hanya dengan mengemukakan riwayat itu.

Sedangkan ketompok kedu4 momfokwkan pada sisi bahasaArab dan ilrnu

alat tanpa mengemukakan sisi riwayat sama sekali, bahkan sekalipun

.8 Dha'f, At-Tirmidzi,2926;Ad-Darimi,3357 danAlAlbanidalamAdh-Dha'ifah,1334.
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mengemukakanny4 mereka sama sekali tidak menjadikannya sebagai patokan.

Daru yang pasti, kedua kelompok telah mengemukakan sisi yang disorotinya

secara serius, bagus danbenar.

Namun, penyusunan tiang-tiang sebuah rumah haruslah dengan

menempatkan satu bagian di atas bagian lainnya karena meninggalkan sebagian

yang sebenamya dibutuhkan, akan menyebabkan bangunannya tidak bisa

berdiri seciua sempwna. Maka, penafsiran yang valid dari Rasulullah SAW

harus lebih dulu dijadikan patokan dan didahulukan dari yang lainnya, rurmun

sayangnya2e, penafsiran ayat-ayat Al Qur'an yang bersumber dari beliau

sangat sedikit dibanding dengan keseluruhanAl Qur'an. Dan, mengenai

kenyataan ini, hampirtidak ada seorang ahli ihnupunyangtidak sependapat.

Kemudiantentangpenafsiranyang valid dari para sahabat RA, bila

merupakan penafsiran lafazh-lafazh yang secara syar'i diakui adanya

pemaknaan dengan selain maknanya yang hakiki secara literal, maka penafsiran

merekadidahulukandariyanglainnya$akni setelatrmendallrlukanpenafsiran

dari Nabi SAW). Tapi bila penakwilannya itu tidak berdasarkan dukungan

pemaknaan syari'at, maka dikategorikan sebagai salah satu pandangan dari

ahli bahasa yang pengetahuannya tentang bahasaArab cukup mumpuni,

sehingga, bila ternyata menyelisihi pemaknaan yang lebih populer, maka

penaBirarurya tidak kami gunakan untuk mematahkan makna yang lebih ditrmtut

oleh makna batrasa orang-orang Amb sendiri.

Demikian juga penafsiran-penafsiran dari generasigenerasi setelah

mereka, yaitu para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Perlu diketahui,

bahwa banyakjuga satrabat dan para salaf dari generasi setelatr mereka yang

mengemukakan pemaknaan hanya berdasarkan pemaknaan salah satu

ungkapan ayat Al Qur)an yang ditinjau dari makna bahasanya, padahal

sebenamya tidak menfrtry kemungkinan urtuk dimaknai dengan makna-makna

lain yang memang dicakup oleh makna bahasaArab, danjuga tidak menutup

2e Seperti ini redaksi aslinya.
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kemungkinan untuk disimpulkan dari sudut pandang ilmu-ilmu bahasaAmb,

seperti ilmu ma'ani dan bayan, karena penafsiran dengan landasan ini

merupakan penafsiran secara bahasa, bukan semata-mata penafsiran dengan

pandangan yang dilarang.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam Sunannya,lbnuAl

Mun&ir dan Al Baihaqi di dalam kitab Ar- Ru yah, dari Sufyarl ia mengatakarq

"Tidak ada kontradiksi di dalam penafsiranAl Qur'an, yang adahanyalah

perkataan yang kadang memaksudkan yang ini dan kadang memaksudkan

yangitu"

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalantAth-Thabaqat danAbuNu'aim

il dalam At flilyah, daiAbu Qilabah, ia berkat4 Abu Darda berkata "Engkau

belum benar-benar memahami kecuali setelah melihat banyak pemaknaan

unnrkAlQur'an."

Ibnu Sa'd meriwayatkan, Bahwa Ali mengatakan kepada lbnuAbbas,

"Berangkatlah kepada mereka-yakni kelompok I'hawarij -, dan j anganlah

engkau menyanggah mereka dengan Al Qur'an, karena mereka mempunyai

banyak pemaknaan, akan tetapi, sanggahlah mereka denganAs-Sunnah."

IbnuAbbas menjawab, "Aku lebih mengetatrui Kitabullatr daripada mereka."

Ali berkat4 "Itu benar. Tapi Al Qur' an itu bisa ditakwilkan dengan berbagai

pemalcman."

Kemudian dari itu, tidak semua gaya bahasaAl Qur'an mempunyai

penafsiran yang valid dari para salaf, bahkan banyak ayatAl Qur'an yang

tidakditemukanpenafsirannya(denganriwayatvalid)dariparasalaf,padahal

tidak boleh menerima penafsiran dari riwayat yang lemah, dan tidak boleh

juga menerima penafsiran dari orang yang tidak kedibel walaupun sanadnya

sttahitl

Dengan demikian anda pun tahu, bahwa memang harus dilakukan

penggabungan antara kedua hal tersebut dan tidak hanya terbatas pada dua

cara yang kami sebutkan itu saja. Inilah tujuanku menulis buku ini dan cara
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yang insyaAllatr, ingin aku tempuh, di samping aku juga akan melakukan
laryfi (mengrnggulkan salah satu pendapat) antara beberapa penafsiran yang
saling bertentangan sedapat mungkin, dan yang menurutku tampak jelas
kekuatannya, akujug akan banyak menjelaskan makna dari sisi batrasaArab,

f 'raD (penguraian anak kalimat) dan balaghahnya.

Pada sisi lain, akujuga sangat antusias untuk memaparkan penafsiran

shahihyangberasal dari Rasulullah SAw, para shalrabat, tabi'in, tabi'ut tabi'i
atau ularna-ulama tokoh kenamaan. Adakalanya aku menyebutkan riwayat
yang sqnad-nya dhaf, tapi itu pun kaiena ada riwayat lain yang
menguatkannya, atau karena sesuai dengan pemaknaan secara batrasa.

Ada kalanya juga aku mengemukakan hadits dengan menyebutkan
perawinya tanpa menjelaskan stafus sanadny4 itu karena aku menemukannya

di dalamreferensi-referensiyangakuhrtip,yaituyangterdapatdidalarnThfsir

Ibnu Jarir, Al Qurttrubi, Ibnu Katsir, As-suyuthi dan yang lainnya. Demikian
ini karena aku mendug4 bahwa tidaklatr mtmgkin mercka itu tidak mengeta6ui
kelemahannya sehingga tidak rnenjelaskanrya, walatpun tidak bisa dipastikan
bahwa mereka mengetahui validitasnya, karena memang dibolehkan

tanpa menyingkap status sanad-ny4dan inilatr dugaan kuat say4
karenamerekatelatrmenyingkapnya,lalumerekamemandangnyaslratritutentg

mereka tidak akan melewatkan keterar-rgannya- kri sebagaimana yang banyak
ditemukan pada pernyataat shahih atau hasan dari mereka. Bagi yang
menemukan sumber-sumber asalnya yang menjadi sandaran mereka dalam
penafsiran-penafsiran merek4 silakan m emeriksa sanad-s anad-ny\itsya
Allatritubenar.

Perlu diketatrui pul4 batrwa Thfsir As-suyuthi yang berjtrdrl Ad:Durr
Al Mantsur, banyak sekali memuat penafsiran-penafsiran para salafyang
madu' hnggakepada Nabi sAW, j uga penafsiran-penafsiran para satrabat
sertagenerasi-generasi setelahmerek4lrampirtidakadayangterlewatkrcuali

sedikitsekali. '
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Kitab tafsir ini telah mencakup semua yang diperlukan yang berkaiAn

dengan penaft iran, di samping itu gaya ungkapannyajuga ring[as untuk lafazh-

lafaztr yang terulang, misalnya dengan mengatakan " mitsluhu" (seperti itu)

ata.u*nalwuhlr" (serupa itu). Selain dari kitab ini, aku tambahkan penafsiran-

penafsiran para ulama riwayat yang tidak terdapat di sana, atau pandangan

dari aku sendiri yang berupa penilaian shahih, hasan atau dha'ifirya riwayat,

atau berupa komentar, penyingkronan dan tarjih.

Thfsir ini, sekali pun ukurannya besar, tetapi memlat ilmu yang banyak,

segi analisisnya terpenuhi dan tujuan mencari kebenaran di dalamnya juga

mengen4 serta mencakup pula faedatr-faedalL kaidalFkaidall dan sebagainya

yang disarikan dari kitab-kitab tafsir. Bila Anda ingin memastikan kebenaran

ini, di sana terdapat banyak kitab-kitab tafsir, silakan periksa penafsiran-

penafsiran yang berpatokan pada riwayat-riwayat lalu bandingkan dengan

penafsiran-penafsiran yang bertolak dari penalaran, kemudian cermati kitab

tafsirini setelahmenelaahkeduajenispenafsirantadi, saatitulahakantarnpak

jelas bagi setiap yang melihatry4 dan akan jelaslah bagi anda bahwa kitab ini

merupakan essensi dari berbagai intisari, sekaligus merupakan sumber dan

gudang bagi para penuntut ilmg, serta merupakan rujukan bagi para pakal

aku memberinyajudul " FatfuAl Qadir Al Jami' baino Fannay Ar-Riwayah

waAd-Dirayah".

Dengan menyandarkan harapan kepadaAllah swT untuk tercapainya

tujuan ini hingga mencapai tapal akhir setelatr dimulainya ini, semogaAllatt

yang MahaAgUng mengabadikan manfaahya dan men$adikannya termasuk

di dalam khazanah-ktrazanah kebaikan yang tidak pemah terputus.

Perlu diketatruijwq bahwahadits-hadits tentang kerframaanAl Qur'an

sangat banyak sekali, dan ganjaran membacaAl Qur'anyang telah dijanjikan

sebagaimanadisehxkandidalart hadits-haditsshahih,tidaklahalerlsempunra

pencapaiannya kecuali dengan memahami makna-maknanya, karena

merupakan buatr dari bacaannya.
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Al Qurthubi mengatakan, "Hendaknya ia benrsatra mempglajari hukum-

hukum Al Qur'an hingga memahami maksud ajaran dariAllah dan apa-a4

yang wajib baginy4 dan dapat memanfaatkan dan mengamalkan apa yang

telah dibacanya. Sungguh buruk seorang penghafalAl Qur'anyang dapat

membacakewajiban sertahukum-hukum yang ada di dalamnyahingga di

luar kepala, akan tetapi ia tidak dapat memahami makna yang dibacanya.

Bagaimana mungkin ia dapat mengamalkan sesuatu yang ia sendiri tidak

meniatrami malaranya? Sungguhburukjika iaditanyamengenaipemahamarurya

terhadap apa yang dibacanya, sedangkan ia tidak memahaminya.

Perumpamaan orang seperti ini adalah seperti seekor keledai yang.membawa

kitab.

Hendaknyajuga ia mengetahui suratr-surah Makkiyah dan Madaniyall

sehingga dengan pengetahuan tersebut ia dapat membedakan firmanAllah

yang ditujukankepadaparahamba-Nya pada awal kedatangan Islam dan

perintah apa saja yang ada di akhir-akhir kedatangan Islam. Juga mengetahui

apa-apa yang diwajibkan pada awal masa kedatangan Islam dan kewajiban-

kewajiban yang ditambahkan atas mereka di akhir masa kedatangannya,

sehingga dapat difahami bahwa ayat-ayat Makkiyah menghapuskan hukum

ayat-ayatMadaniyyah pada sebagian besar Al Qur' an."

Lebih jauh ia mengatakan; "Para ulama kami mengatakan:Adapun

riwayat tentang keutamaan tafsir yang berasal dari pada sahabat dan tabi'in,

di antaranya adalah: BahwaAli binAbu Thalib menyebut Jabir binAMullah

dan menyatakan bahwa ia adalah orang yang berilmu. [,alu seorang laki-laki

berkata kepadanya, 'Engkau telah menyatakan tebusanmu, engkau

menyatakan bahwa Jabir 4dalah orang beribnq bagaimana dengan dirimu

sendiri?'Alimenjawab,'IGrenaia(Jabir) penafsiranfimanAtlah

rab.ra, )6 At !$i1 ot;j:iAlLC; Lsl1'ot, (sesungguhnya yang

mewajiblran atasmu [melaksanalmn huhtm-hulamJ Al Qur'an, benar-

benar alran mengembalikan kamu ke tempat kembali). (Qs. Al Qashash

[28]:85)."
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Mujatrid menuturkaq "Ivlanusia yang paling dicintai Allatr adalah yang

paling mengetahui tentang apa yang Allah tunrnkan (Al Qur' an)'"

Al Hasan mengatakan,'Derni AllalL tidaklahAltah menunmkan sebuatr

ayat melainkan Dia sangat ingin bahwa ayat yang telah ditunrnkan itu diketahui

dan dimengerti apayang dimaksud di dalamnya'"

Asy-Sya'bi mengatakan, "Masruq pergi ke kota Bashrah untuk

mengetahui penafsiran suatu ayat. Lalu seseorang mengatakan kepadanya,

batrwa orang yang dapat menafsirkannya telah peryi ke Syam. Maka Masruq

pun bersiapsiap untr* pergi ke Syam agar dapat mengetahui penafsiran ayat

tersebut."

Ikrimah mengatakan tentang penafsiran firman Allah Azza wa Jalla,

-^s;7-7: $ At bV 4 ,, eP-y) (Barangsiapa keluar dari

rumahnya deigan mapsud berhiirah kepada Allah dan Rasul-Nya). (Qs.

An-Nisaa' [4]: 100), "Selama empat belas tahun aku mencari tahu nama

orang yang dimaksud ayat tersebut sampai aku be*Esil mengetahuinya." Ibnu

AMil Barr mengatakar; "Yaitu Dhamirah bin Hubaib.

IbnuAbbas mengatakan, "Aku menanti selama dua tattun untuk dapat

berAnya kepada Umartentang dua orang wanita yang saling bahu membahu

untuk menyulitkan Rasulutlah SAW, tidak ada yang menghalangiku (untuk

bertanya kepada Umar) selain karena kewibawaan beliau. Lalu aku pun

bertanya kepadany4 ia pun menjawab,'Hafshah danAisyah""

Iyas bin Mu'awiyah mengatakan, '?erumpnmaan oftmg-orang yang

membacaAl Qur an dan tidak memahami penafsirannya adalah seperti suatu

kaum yang datang kepada mereka sebuah surat dari raja mereka pada malam

hari, namun mereka tidak memiliki lampu, maka mereka merasa ketakutan

dan tidak dapat mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Sedangkan orulg

yang mengetahui penafsiranAl Qur an adalah laksana seseorng yang datang

membawa lampu kepada mereka hingga mereka dapat membaca apa yang

terdapat di. dalam surat tersebut."
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IbnuAbuAl Hawari menyebukan: Bahwa Ftdhail bin Iyadh mengatakan

kepada sejumlah orang yang hendak menemuinya dengan maksud untuk

memperolehilmudarinya,'Jikakaliantelatrmencari(itnutentang)Kitabullalf

niscaya di dalamnya kalian akan menemukanjawaban atas apa yang kalian

inginkan.' Mereka pun berkat4 "Kami telah mempelajariAl Qur'an."

Fudhail berkat4 "sesungguhnya dalam kalian mempelajari Al Qtr' an

ituterdapat kesibukanyang menyita r.mur kalian dan umur anak-anak kalian."

Mereka bertany4' Apa maksudrryra walrai AbuAli?" Fudhail menj awab,'Pasti

kalian tidak akan mengetatrui Al Qur'an hingga kalian mengetahui i'rabnya
(penguraian status setiap anak kalimat), ayat muhkam dan mutasy ob ilmy an

serta yang nasikh (yang menghapus) d4n yarug mansukh (yang dihapus

hukumnya). Bila kalian telah mengetahui itu, maka kalian tidak lagi

membutuhkan perkataan Fudhail dan Ibnu Uyainatr." Dan masih banyak lagi

perkataan-perkataan salaflainnya yang serupa ini.

Demikian pengantar kitab tafsir ini semoga bermanfaat. Allah adalah

sebaik-baik penolong dan pemberi hidayah.

30 Muhakam adalah yang terang dan tegas maksudny4 dapat difahami dengan mudah,
sedangkan yang mutosyqbih adalah yang mengandung beberapa pengertian, sulit
dipahami atau hanya Allah yang mengetahuinya.

52 TAFSIR FATHUL QADIR



SURAH AL FAATIHAH

Asal Makna Al Faatihah

Yaitu permtrlaan sesuatu yang dengannya sesuatu itu dibuka- Kemudian

digunakan untuk permulaan segala sesuatu, termasuk perkataan. Fungsi ra'

adalahuntuktansformasidartsifatmenjadi isz (sebutan), karena itulahstrah

ini dinamai "Faatifoatul Kitab (pembukaAl Kitab) karenaAl Kitab (yakni

Al Qur'an) dibuka dengannya, sebab Al Faatibch adalahyang pertama kali

ditulis dalam Mushaf dan yang pertama kali dibaca dariAl Kitab yang muli4

walaupun bukan yang pertama kali diturunkan dari Al Qur'an. Surah yang

mulia ini sudah dikenal dengan nama itu sejak masa kenabian.

Ada yang mengatakan bahwa surah ini Makkiyyah (diturunkan di

Makkah), dan ada juga yang mengatakan Madaniyyah (diturunkan di

Madinah).

Al Wahidi datanAsbab An-Nuzult danjugaAts-Tia'labi dalam kitab

Tafsir-nya meriwayatkan dari Ali RA, ia mengatakat,"Fatihotul Kitab

diturunkan di Makkah, ia adalah bagian dari perbendaharaan yang berada di

bawah Arsy." Ibnu Abu Syaibah di dalam Al Mushannof, ltbuNu' aim dan Al

Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwwah, seriaAts-Tsa'labi dan Al Wahidi

meriwayatkan dari hadits Amr bin Syurahbil: Batrwa Rasulullah SAW

mengadukan kepada Khadij ah apa yang beliau alami di awal-awal turunnya

wahyu, lalu Khadijah membawa beliau menemui Waraqah, beliau pun

Asbab An-Nuzul, Al Wahidi, h. 10.
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memberitahukankepadanyadenganmengatakan, it:u'c;;6OjblV tiy

f')\\ e if 'd!)it ,!x;) y- ,'H 6- ,'r:ai 6-,'* itit* aku sedang

berkhalwat sendirian aku mendengar seruan di belakangku, "Wahai

Muhammad, wahai Muhommad, wahai Muhammad." Lalu alat pun
berlari di tanah). Waraqatr berkata,'Tanganlah engkau melakukan itu. Bila
ia (pemanggil) mendatangtmq maka tetaplah (di tempatnu) sampai engkau

mendengar apa yang dikatakannya, lalu datanglah kepadaku dan khabarilah

aku." Kemudian ketika sedang berkhalwat sendirian, beliau dipanggilnya lagi,

"Wahai Muhammad, ucapkanlah, *Ii gG')i $i*... sampai...
'tlfi-fui 1s (Densan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang sarrrpai:dan bukan (pula jalan mereka yang sesat)."

AI lladits.

Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam Dolail An-Nubuwwah, darir

seorang laki-laki Bani Salamah, ia menuturkan, "Ketika para pemuda Bani

Salamah memeluk Islam dan anakAmr binAl Jamurjuga memeluk Islam, is,ti
Amr berkata kepadanya ftepada Amr),' Apakah engkau mau mendengarkan

dari anakmu apa yang ia riwayatkan darinya (dari Nabi SAWX' LaluAmr
pun bertanya, kemudian anaknya membacak ?n: a*Jdi l:t 

^iS 
'ilJi

a.
(Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam).Peristiwa ini terjadi sebelum

hijrah."Abu Bakar binAl Anbari meriwayatkan di dalam Al Mashafort dart

Ubadah, ia berkata, "Fatifuatul KitaD ditunrnkan di Makkah." Itulah di antara

dalildalil yang dijadikan landasan oleh mereka yang mengatakan bahwa suah

ini diturunkan di Makkah.

Adapunyang mengatakan batrwa surah ini diturunkan di Madinatr,

berdalih dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibatr dalart Al
Mushannaf,Abu Sa' id bin Al A' rabi dalam Muj am-nya datAth-Thabrani

dalam Al Ausath, dari j alur Muj ahid, dari Abu Hurairatr: Iblis pernah menj erit

ketika diturunkanny a Fatifuatul Kitab. Surah itu diturunkan di Madinah."2

2 Al Haitsami, Majmo' Az-Zawa'id,6/311, dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan
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IbnuAbu Syaibah meriwayatkan hadits dalam,4/ Mushannaf,jugaAbd bin

Humaid, Ibnu Al Mundzir, Abu Nu' aim dalam Al ulyah danyang lainnya,

dariberbagaijalur, dariMujahid, iamengatakan, "Fatifuatul Kitabditurunkan

di Madinah"

Adajuga yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan dua kali, yaitu

sekali di Makkah dan sekali lagi di Madinah. Pendapat ini berdasarkan

penyingkonan riwayat-riwayat di atas.

Suralr ini disebgt ivga" [Jmmul Kitab" (n&l{ry aAl Qur' an). Al Bul&ad

mengatakan di awal kitab Tafsir, "Dinamakan ummul kitaD, karena ia yang

pertama kali ditulis di dalam mushaf dan yang pertama kali dibaca dalam

shalat."3 Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dalam Fadha' il Al Qur' an, dai

Ayyub, dari Muhammad bin Sirin: Bahwasanya ia tidak menyukai untuk

mengatakan ummul kitab,ia mengatakan, "Allah Ta'ala telah berfirman,

\'?itl ioili.s (Dan, disisi-Nya-lah terdapat ummul-Kitab [Lauh

uanluznl 1.' (Qs. Ar-Ra' d I I 3] : 39) dan ia mengatakan: Fatibatul kitab ;'

DisebutjugaAl Faatihah (pembuka), karena bacaanAl Qur'an diawali

dengannya, dan para sahabat pun mengawali penulisan mushaf induk

dengannya

Ibnu Katsiy' mengatakan dalam Tafsir-rrya: Benar pula perulmrumnya

dengan ls-Sa b'ul Matsaani, mereka mengatakan, "Kafena surah ini selalu

dibaca di dalam shalat, yaitu dibaca pada setiap raka'at."

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

beliaumengatakantentang (Jmmul Qur'an,,,i.,iit #' €t,'irpr if 4
fil'ir ii;iir 

'4t 
QoadalahUmmul Qur'an [indukAlQur'anJ, iaadalah

as-sab'ul matsaoni [tujuh ayat yang diulang-ulangJ, dan ia adalah Al

oleh Ath-Thabrani dalam l/ Ausath serupa dengan hadits madu- dan perawinya adalah

shahih.
3FqthAl Bari,8lh.6.
a Ibnu Katsir, l/8.
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Qur'anyang agtng).s

Ibnu Jarir mengatakan dal am Thfs i r-nya6, dari Abu Hurairah jWq dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, .y9' -ry et ,!i'.Pt it e
i,ili' '#, €i (Ia adalah (Jnimul Qri'o" ynaui Al eur'anJ, i'a

adal ah Faat ifuatul Kitab [pe mbuka Al Qur' anJ, dan ia adalah As - Sab' ul
Matsaani),

Ibnu Mardawaih di dalam Tafsir-nya dan Ad-Daraquthni juga

meriwayatkan serupa dengannya dari hadits Abu Hurairah, dan ia berkata,

"Semua perawinya t s i q ah."

AI Baihaqi meriwayatkan dari Ali, IbnuAbbas danAbu Hurairah, bahwa

mereka menafsirkan firmanAllah Tdalq ,igi i tI; lfuiutt ayat yong

dibaca berulang-ulang) (Qs. Al Hijr [ 1 5] : 87) adalahAl Faatihah.

Nama-nama lainnya sebagaimana yang dikemukakan di dalam l/
Kasysyaf adalah:SurahAlKanz(yterbendaharaan),surahAlftamd(;tujian)

dan surah Shalat. 7 Ats-Tsa' labi meriwayatkan, bahwa Su8ran bin Uyainah

pemah menyebut Faatifuatul Kitab dengan: Al Waafi'ah (yang lengkap).

Ats-Tsa' labi juga meriwayatkan dadAbdullah bin Yahya binAbu Katsir:

Batrwa iapematr ditanya oleh seseorangtentang bacaanAl Faatihah di belakang

imam, ia pun menjawab, "Tentang Al Kaafiyah-kah (yang cukup) yang

engkau tanyakan?" Orang itu balik bertanya, "Apa itu Al KaaJiyah?" ia

menjawab, "Al Faatilah. Bukankatr engkau sudatr tatru bahwa itu mencukupi

tanpa selainnya, sedangkan yang selainnyatidak cukup tanpanya." Iajuga
meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang laki-laki mengeluhkan

kepadanya karena sakit pinggang, ia pun berkata, "Hendaknya engkau

(membaca) Asasul Qur'an [pokokAl Qur'an]." Orang itu bertany4 "Apa
itu, As asul Qur' an?" la menj awab, "Faatilatul Kitab."

5 Shahih,HR. Ahmad dalarn musnad-nya, 2/448.
6 Shahih,Ibnu Jarir, l/36.
7 Al Kasysyaf,lll.
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Al Baihaqi meriwayatk an dalam Asy-Syu' ab, dari Anas, dari Nabi

SAV/, beliau bersabda, e :Juiu.yf' ?, 
"it 

y, U q;$ ziill'o1.

,l'f |F 4 (sesungguhnya Altah telah memberilat Fatihatul Kitab di

antara yang diberikan kepadaku. Dan Allah berfirman, "Ia dari

perb edaharaan' Arsy- Ku ").' Ishaq bin Rahawih meriwayatkan serupa

dengannya di dalatn Mu s n a d-ny a daiAli secara m a rfu '. S ementara itu Al

Qurthubi menyebutkan dua belas nama untukAl Faatilah.e

Surah ini terdiri dari tujuh ayat, tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir di dalam

Tafsir-nyaAl Qtrttrubi berkata, "Umat Islam telatr sepakat bahwa Faatibatul

Kitabterdiri dari tujuh ayat,hanyasaja diriwayatkan dari HusainAl Ja'fi,

bahwa surah itu enam ayat, namun riwayat ini janggal, terkecuali yang

diriwayatkan dariAmr bin Ubaid yang menyatakan bahwa :.# il(t (Hanya
,

kepada Engkaulah kami menyembah) adalah ayat tersendiri, sehingga

menurutrya surah ini terdiri dari delapan ayat. Riwayat ini jugajanggal.

Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang bosmalah

sebagaimana yang insyaAllatr nanti akan dipaparkan.

AM bin Humaid, Muhammad bin Nashr dalam V'rtab Shalaf dan Ibnu

Al Anbari di dalarn Al Mashafuifmeriwayatkan dari Muhammad bin Sirin:

Bahwa Ubai bin Ka'b dan Utsman binAffan menuliskan Faatifuatul Kitab

dan Al Mu'owwidzatain, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak menuliskan apa-

apa. AM bin Humaid meriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata "AMullah bin

Mas'ud tidak menuliskan Faatif;atul Kitab di dalam Mushaf, dan ia

mengatakarq 'Seandainya aku menuliskannya, tentu aku menuliskannya di

awal setiap sesuatu."'

s Dha'tf, Al Baihaqi dalamAs-Syu'aD, danAlAlbanidalam Dha'ifAl Jami,156l.
eAth-Thabrani, l/l I l.
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Keutamaan Surah Al Faatihah

Tentang keutamaan surah ini tercantum dalam sejumlah hadits, di

antaranya:

Hadits yang diriwayatkan olehAl Buktrari, Ahmad, Abu Daud danAn-

Nasa'i dari haditsAbu Sa'id binAl Mu'alla : BahwaRasultrllah SAW bersabda

kepadanya,,sajIjit 4 tf oi'E 9Tr.l' d t;*'rtbbi a:Ab\i (Sungguh

alcu alran mengajarimu surah yang paling agtng di dalam Al Qur'an
sebelum lramu keluar dari masjid). Lalu beliau meraih tanganku, dan

ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku berkata, "Wahai Rasulullah,

bukankah tadi engkau berkata, 'Sungguh aku akan mengaiarkan

kepadamu surah yang paling ogung di dalam Al Qur'an?' Beliau

bers.abda: ?- H' 'ot,lti itij' '#i e ,:iiust'*t y.'*ii ,ra
'*pi 6rnor. it\amdulillaahi rabbil 'aalamiinlsegala puii bagi Allah,

Rabb semesta alamf . Itulah tujuh ryat yang diulang-ulang dan Al Qur'an
non agung yang diberikan l<epadaht1."ro

Ahmad danAt-Tirmidzijuga meriwayatkan dari hadits Llbay bin Ka'b

yang dr-slnhrft-kan olehAt-Tirmidzi: Bahwa Nabi SAW bersaMa kepadany4

e:t )il, eu +,;li e.ti r\'it elf i'ai;;:t:*i ot'4
ts! l,i;tr (Sukakoh kamu alat ajarkan kepadamu suatu surah yang

tidak diturunlmn di dalam Taurat, tidakjuga dalam Iniil dan tidak pula

di dalam Zabur serta tidak ada yang seperti itu di dalam Al Furqan?)

Kemudian beliau memberitatrunyq bahwa itu adalahAl Faatihah. Hadits ini

diriwaya&anjuga olehAn-Nasa' i.tt

Ahmad meriwayatkan di dalam Al Musnaddari haditsAMullah bin

Jabir: Bahwa Rasulullah SAW bersabdakepadanya,'3? .Pi.'ryi 7i

to Shahih, diriwayatkan pada hadits 4703 dan 5006; An-Nas a' i,2ll39; l,'hmad, 4/2ll
danAbu Daud, 1458.

ttShahih,At-Tirmidzi,26T5,Ahmaddalammusnad-ny45lll4danAn-Nasa'i,2/13g.
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fl-Fl tl (Moukah lamu aku beritahu tentang surah paling baik di

dalam Al Qur'an?) Aku jawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau pun

bersabda, W r? ldt'*t y,'r:";Jii:jt (Bacalah: Alfuamdulitlaahi

rabbit 'aalamiin lsegala puji bagi Allah, Rabb semesta alamf, sampai

lnbis).t2 Di dalamsanadnya terdapat lbnuAqil, para imam tokohtelah berdalih

dengannya, sementara para perawi lainnya adalah orang-orang tsiqah-

AMullah Ibnu Jabir ini adalah Al AMi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu

Al Jauzi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Al Anshali Al Bayadhi

sebagaimana yang dikatakan oleh IbnuAsakir.

Diriwayatkan dalarrr Ash-Shakibain danyang lainnya dari haditsAbu

Sa'id: Ketikapara sahabat memberitakru beliau bahwa mereka telatr meruqyah

seseorang yang tersengat binatang berbisadeng an Faatifuatul Kitab (surah

Al Faatibah), beliau bersabda, ,A:t 6 4:\ is 6j (Bagaimana ia bisa

tahu bahwa itu adalah ruqyah).Al hadits.t3

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shabib-nya danAn-Nasa'i

dalam kitab Sunon-ny4dari hadits IbnuAbbas, ia menuturkan, "Ketika kami

sedang bersama Rasulullah SAW, dan saat itu Jibril sedang bersama beliaU

tiba-tiba terdengar suffa gemerincing di atasny4 maka Jibril pun mengangkat

pandangannya ke langiq kemudian berkata'Pintu ini telah terbuka dari l*gtt,
sebelumnya tidak pemah dibuka.' Lalu dari pintu itu seorang malaikat turun

yang kemudian menghampiri Nabi SAW dan berkata,'Berbatragialah dengan

dua cahaya yang diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan

kepada seorang nabi pun sebelummu ,yatir Fatihatul Kitab dan penutup

surahAl Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu hurufpun dari keduany4

kecuali engkau akan diberi'."r4

tz Shahih,Ahmad dalam musnod-nya,4ll77 dan Al Albani dalam Shahih Al Jami',
2592.

t3 Muttafaq alaih;AlBukhari, 5006; Muslim,4lh.1728;Abu,Daud,34l8 danAhmad

dalam mus n ad-ny 4 3 I 2, M.
ta Shahih,Muslim, l/554 dan An-Nasa' i, 2/l 3 8.
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Muslim meriwayatkan jugaAn-Nasa' i danAt-Trmidzi png kemudian

men-shahih.*yyudari hadits.Abu Hurairah, it, q'l:;6.'d iya * O

lt 
'* .-tjlj - grf * )fF, (Barangsiapa melaksanakan shalat

tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya, maka shalat itu kurang

-beliau 
mengucapkannya hingga tiga kali-, tidak sempurna).ts y'.IBazzar

meriwayatkan dalan Musnad-nyadengan sanad dha'if danArns, bahwa ia

mengatakan, "Rasulullah SAW bersab M,1Vt |tl: * '41:i ;:*i tit
'€,'tJt ll :F y U'*1 ui, ,1;( ilr 'i|Y t ?q, 4 @pabiti
engkou merebahkan tubuhmu di atas tempat tidur dan engkau membaca

Fatihatul Kitab dan qul huwallaahu af;ad fKatakanlah, 
*Dialah Allah,

Yang Maha Esa" yak,nisuratrAl Ikhlaash: ll2l,maka englcou telah aman

dari segala sesuatu kecuali kematian)."t6

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam ,4 I Ausath dengan sanad dha' if
dari Abu Zaid, yang pernah menyertai Nabi SAW, ia menuturkan, "Ketika

aku sedang bersarna Nabi SAW di salah satu gang kota Madinah, tiba-tiba

beliau mendengar seseorang tengatr shalat tahajjud dan membaca Ummul

Q.ur'aru maka Nabi SAW pun berdiri (berhenti) untuk mendengarkan hingga

selesail kemudian beliau bersabda, tlJrr {rjJ,, C 6 ([Selain ituJ tidak ada

lagiyang seperti itu di dalam Al Qur'an);'l7

Sa' id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunon-nya darjuga Al
Baihaqi dal arn Syu'ab Al Iman dari Abu Sa'id Al Khudri, batrwa Rasulullatl

SAWbersaMa, y n lr,i.l yr;(ir't;oO qatihatut Krtab adalahpenawar

ts Shahih, Muslim, 1D96, At-Tirmidzi,3l2 dan 2953; An-Nasa'i, 2/135 dan Ahmad
dalam Al Musnad,2l204 dan 2l 5 dari hadits Ibnu Umar, 2/241 dan250 dari hadits Abu
Hurairah; Al Mwtaththa ', l/84 dan Ibnu Majah, 838.

t6 Dha'if,AlHaisami dalam Al Majma',10/l2l dan iaberkata, "Diriwayatkan olehAl
B:zz.a4 di dalamnya terdapat Ghazan bin Ubaid. Hadits ini juga disebutkan oleh AI
Albani dalam Dha' if Al Jami, 822.

" Dha'rf,Al Haitsami, Al Mojma',61310, dan ia berkata, "Diriwa5ratkan oleh Ath-
Thabrani dalam Al Ausath, di dalamnya terdapatAl Hasan bin Dinar."
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segala perryakit).r8 Dan, Abu Syaikh meriwayatkan dengan redaksi yang

sama dari haditsnya, dan hadits Abu Hurairatr adalah marfu'. AdapunAd-

Darimi danAl Baihaqi meriruayatkan dalam Slar b b Al Imamdengan sanad

perawi-perawinya tsiqah driAbdulMalik bin Umair, ia berkata Rasulullatr

SAW bersabda tentang Faatifoatul Kitab, " Ob at dari s e gala penyakit."te

Ahmad meriwayatkan, jugaAbu Daud, An-Nasa'i, IbnuAs-Sunni di
dalam 'Amal Al Yaum wal Lailah,Ibnu Jarir sertaAl Hakim dan ia men-

slwhih-V,awryadari Kharijah binAsh-ShaltAt-Tamimi dari pamannya: Bahwa

ia pernah menemui Rasulullah SAW, kemudian ketika ia kembali dari tempat

beliag ia melewati suatu kaum di mana ada seorang laki-laki gila pada mereka

yang dipasung dengan besi, lalu keluarganya berkata, "Apakah kamu

mempunyai sesuatu yang bisa digunkaan untuk mengobati orang ini?
Sesunggunya sahabat kalian (yakni Nabi SAW) telatr membawa kebaikan."

Iapun menrrturkan, "[alu akumembacakan Fatihatnl Kitab kepadanla selama

tiga hari, setiap hari dua kali, pagi dan sore, yaitu dengan cara aku
,ltrdahkukemudian meludalrkannya lalu orang itupun serrbutr-

Selanjutrya aku diberi seratus ekor kambing. Kemudian aku menemui Nabi

SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda,

|, yl'd?t '$t ,tg Fi,Ft '* ,$ luot"ntah. Ada orans yang
makon dari hasil ruqyah yang batil, namun engkou makan dengan ruqyah
yang haq))'20

Al Firyabi meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nyadari IbnuAbbas, ia

mengatakan, " Fatihatul Kitab adalatr sepertigaAl Qur'an."Ath-Thabrani
meriwayatkan dalarq Al Ausath dengan sanad dha'if dart Ibnu Abbas,

batrwa ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, il, $'S i ;t-r?t ?l t; ,y
t8 Maudhu',HR. Al Baihaqi,Asy-Syu'ab,21450 denganrcdaksi: Minas-summi danAl

Albani dalam Dha' {Al Jani, 3954.
teDha'if,Ad-Darimi,33?2danAlBaihaqi,l.qy-Syu'ab,2/411,danAlAlbanidalam

Dlw'if AlJani',3955.
N Shahih,Ahmad, 5/2ll; Abu Daud,342l dan 3t96, danAn-Nasa'i dalam Amal At

Yaum w a A l- Laila h, h. 563.
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,;iiir 'e-ii 
G 6* ,bi lBarangsiapa membaca (Jmmul Qur'an dan qul

huwallaahu ahad) [surah Al lkhlashf, maka seolah-oloh ia membaca

s e p er t i ga Al Qur' an)."2r

AM bin Humaid meriwayatkan dalam kitab Musnad-nyadengan sanad

dha'if dari Ibnu Abbas yang ia sandarkan kepada Nabi SAW,

lA, '*, ly :4t 
'te,,s6 lrathatul Kitab setara dengan dua pertiga

Al Qur'on).22

Al Hakim meriwayatkan dan men-shahih-kannya, jugaAbu DzarAl

Harawi dal am kitab F a dho i l -ny a,serta A I B aihaqi dalarr, A sy - Syu' ab, dat',

Anas, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW sedang dalam suatu perjalanannya,

beliau singgah, lalu seorang laki-taki di antara para sahabatrya menghampiri

beliau di sampingny4 kemudian Nabi SAW menoleh ke arahnya dan berkat4
'ola, 'rt y.';d,;.ji ,* Xi ti,it'ir ,l:"ii; 'api tt (Maukah kamu

aku belitahu tentang Al Qur'an yang paling utama?' lalu beliau

membacakan kepadanya: AQomdulitloahi robbil 'oolamiin [Surah Al
Faatihahll."zr

Abu Nu' aim dan Ad-Dailami meriwayatkan, dari Abu Ad-Darda',

ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, aF- | 6 'cF -,<jr Lrd

f, e';tri,t]*i ,)t1,f e'& :4t'--sri'oi 'i; ,ui'{,i g ip
?,'; * :Tiilt ,p :{' 

'b,r,6?ibi ,s?\i (Faatif;atut Kitab

mencukupi apa yang tidak dicukupi oleh sesuatu pun dari Al Qur'an.
Seandainya Fatihatul Kitab ditempatlcan di salah satuwadoh timbangan,

sementara Al Qur'an ditempatkan di wadah lainnya, niscaya Fatihatul

2t Dha'if, AlHaitsmi dalam ,{ I Majma' ,6/3 I I , dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani dalam Al Ausath, di dalamnya terdapat Sulaiman bin Ahmad Al Wasithi, ia
adalah mathruk-

D D ha' if, A I Muthal ib A I A I iah, 3 I 3 0 I dan Al Alban i dalam D ha' if A I J am i, 39 53 .

2t S hahi h, Al Hakim, I /5 60 dan Al Baihaq i dalam A sy-Sy u' ab, 2 h. 3 3 5.
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Kltob akan melebihi tuiuh kali daripada Al Qur'an);'z4

Abu ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadhailnya, dari Al

Hasan secara mursal, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

;ti:yiti )';.it) 
'W'lii i7'1;t 'r; ffi 

=4t 
?o rj's 'Barangsiapa

memboca Fatihatul Kitab, mal(a seolah-olah ia membaca Taurat, Injil,

Zabur dan Al Furqan."'25

@f,)i#')i$*
"Dengan menyebut oo^o nOoh Yong Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang"

Para ulama berbeda pendapat tentang basmalah,apakah basmalah

merupakan ayat tersendiri, yang pada setiap awal surah dituliskan di

permulaanny4 ataukah itu hanya pada surahAl Faatilah saja dan tidak pada

stnah-surah lainnya? Atau basmalahitu tidak termasuk ayat pada permulaan

setiap surah, tapi dituliskan demikian hanya sebagai pemisah antar surat?

Sejumlah pendapat berikut dalildalilnya banyak dipaparkan pada pembahasan

mengenai masalah ini. Namun demikian, para ahlul ilmi sepakat bahwa

basmalahitu merupakan potongan ayat di dalam surat An-Naml'

Para atrli qira' at Ma}katr dan Kufah telatr memastikarU |6hwa b asmalah

merupakan salatr satu ayat dari surah Al Faatilah tapi bukan merupakan salah

satuayatdari suratr-suratrlainnya. Merekaberkat4 "Difuliskannyabasmalatr

-pada 
permulaan setiap sgrah itu- hanya sebagai pemisah 

-antar 
surat-

dan untuk mendapatkan keberkahannya."

Abu Daud meriwayatkan dengan s anad slwhih dailbrurAbbas: Bahwa

sebelumnya Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah antar surah sampai

2a D ha' if, Al Albani dalam D ha' if A I J ami', 39 52.
2s Mursal,Diriwayatkan yang serupa itu oleh Al Baihaqi dalam Syu'ab, m.ouqufpada

Al Hasan,2/451.
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diturunkan kepada beliau , ..lSi ;;'Si {i +, (Dengan menyebut nama

Altah Yang Maha Pemurah logi Maha Penyayang). Diriwayatkan juga

olehAl Hakim dalam I I Mustadrak.26 Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam

kitab Shabib-nya dari Ummu Salamah: Bahwa Rasulullah SAW membaca

basmalah di awal Al Faatihah di dalam shalat dan menghitungnya sebagai

satu ayat. Di dalam sanod-nya terdapat Amr bin Harun, ada kelemahan

padanya. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan yang serupa dengannya secara

marfu ' dari Abu Hurairah.2?

Selain terjadi perbedaan pendapat tentang penetapannya sebagai ayat

tersendiri (di dalam surahAl Faatihah), terjadi juga peftedaan pendapat tentang

pembacaan secarajahr (nyaring) di dalam shalat. An-Nasa'i meriwayatkan

dalam kitab Sunan-ny4 juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab

Shafuifumereka serta Al Hakim di dalam l/ Mustadrak, dari Abu Hurairah:

Batrwa ia melaksanakan shalaflalu ia menyaringkan bacaan basmalah-nya.

Selesai shalat ia berkatq "Sesungguhnya di antara kalia4 aku adalatr orang

yang paling mirip shalatrya dengan Rasulullah SAW-" Riwayat ini di -shahih-

kan olehAd-Daraquthni, Al Khathib, Al Baihaqi dan yang lainnya.28

Abu Daud danAt-Tirmidzi meriwayatkan dari IbnuAbbas: Bahwa

Rasulullatr membuka shalat dengan 
-membaca- 

D ismillaahirraftmaanir

rafuiim. At-Tirmi&i berkata, " Sanad-nyatidak demikian."2e Diriwayatkan

juga olehAl Hakim dalarrAl MustadrakdarilbnuAbbas dengan redaksi:

"Rasulullah SAW menyaringkan bacaan bismillaahirroftmaanir raftiim."

Kemudian Al Hakim mengatakan, " Shahih. " to

26 Shahih, Abu Daud, 788 ; Al Hakim, I /23 I dan Al Albani, Shahih A I Jami', 4864.
27 Dho'if,AlHakim, 1232; Ibnu Khuzairnah, 11497 danAd-Daruquthni, l/h- 306.
2tSiaift,An-Nasa'i,21134;AlHakim,l/232;IbnulGuzaimah,l/497 danlbnuHibban,

31h.145.
2e Dha'if,At-Tirmidzi,345 danAbu Daud, 788.
30 Dha'if,AlHakim, l/208, danAl Hakim berkata" "lsnad-nyashahih,dandidalamnya

tidak ada cacat, namun kedua perawi ini belum mentakhrij-nya.
Aku katakan, "Di dalamnya terdapatAbdullah binAmr bin HisanAl Waqi'i. IbnuAl

Madini berkata, "Ia pernah me-maudhu'-kan hadits, namun Ad-Daruqutni justru
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Al BuL.hari meriwayatkan dariAnas dalam kttab shohibnya: Bahwa ia

pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW, maka ia pun menjawab,

,.Bacaan beliau itu panjang, kemudian beliau membaca

b i s m i I I a ah i r r ahm a o n i r r a h i im dengan memanj an gkan b i s m il I a ah,

memanjangk an ar -rafumaan darr memanj angkan ar -rahiim'"3r

Ahmad meriwayatkan dalarr- Al Musnad,Abu Daud dal arl,, As - Sunan,

Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya dan Al Hakim dalam

Musndralcrry4dari Ummu Salamah, bahwa ia menuturkan, "Rasulullah SAW

memotong-motong bacaannya : l) y.'ril)i '*')i #li $ *,
!-li,fr * --*')i #')( . GJi)i (Denganmenyebut noma

Ailah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyoyang. segala puji bagi Allah,

Rabb semesta alam, Maha Pemurah logi Maha Penyayang. Yang

menguas ai hari pembalas on)." Ad-Daraquthni mengatakarq " Sarad iwayat
'trishahih."3z

Sementara orang yang mengatakan bahwa basmalah tidak dibaca

nyaring di dalam shalat berdalih dengan riwayat yang terdapat dalam Shabih

Muslimdari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah mpmbuka shalat

dengan takbii dan bacaan : axl$i 5/ rr,'rl'Ji $e gala puj i b agi Allah,

Rabb semesta alam)."33

Riwayat yang terdapat dalam As h-Shohibain dari Anas, ia menuturkan,

"Aku pemah shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman,

mereka semuamembukashalat denganmembaca i4Ai ;t lt'g-;i
(Segola puji bagi Ailah, Rabb semesta alam)."34

Dalam riwayat Muslim disebutkan: Tanpa menyebut (membaca),

menganggapnya dusta. AbuZar'ahberkata, 'Tidak mengapa, walaupun dha'f, ia juga

tidakjujur'."
3t Shahih, Al Bukhari, 5046/Fath.
32 Shqhih, Ahmad, Musnad'Nya, 6/302; Abu Daud, 4001 dan Al Hakim, 21232'

i Shahih,Muslim, llh.357 danAhmad, 6/38 dan selain keduanya.
3a Shqhih, AlBukhari, 743.
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f'tii6')i1fr,-1" (Dengan menyebut noma Atlah Yang Maha

Pemurah lagi Maln Penyayang) baik di awal bacaan matrpun di akhirnya"rs

Para penyusun kitab Sunan meriwaya&an juga serupa itu dari Abdullah bin

Mughaffal. Demikian pula pendapat para lrtralifah yang empat dan sejumlah

sahabatlainnya

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tidak dibacanya D asmalah

--di dalam shalat-, w.alaupun lebih shahift, namun yang memastikan

drbrcarrya basmalah lebih unggul, walaupun keluar dari lingkup shahih, maka

mengamalkannya lebih utama, apalagi dengan adanya kemungkinan

penakwilan tidak dibac any a b asmal ah. D a{tnberkonsekwensi penetapan

essensial, maksudnya adalah karena sebagai Al Qur'an, dan berkonsekwensi

penetapan karakter, maksudnya adalah menyaringkan bacaannya saat

membuka bacaan surah di dalam shalat (yakni di dalam shalatjahr,yaitu

shalat yang bacaannya dinyaringkan). Tentang pemaparan bahasan dan kajian

segi-segi argumentasinya, serta bantahan, sanggahan, periwayatan dan

penalarannya adalah merupakan topik terr".rdiri selain ini.

Yang bergantung kepada b a' 
-dalam 

lafazh bismillaah- adalah

sesuatu yang mohdzuf (dibuang atau tidak ditampakkan) ,yaitu: Aqra' atau

at lu (aku membaca), karena inilah yang sesuai dengan kont eks b as malah

sebagai permulaannya. Maka, orang yang memperkirakan bahwa yang

m ah dzuf itudidatrulukan 
-sebelum 

lafazh b i s mil I oh-, maka maksudnya

adalah untuk menunjukkan didahulukannya yarg mahdzuf itn daipada

perhatian terhadap perihal perbuatan, sedangkan orang yang memperkirakan

bahwa yan g mahdzufitu dikemudiankan, maka maksudnya adalah untuk

menunj ukkan dikemudiankanny a ymg m ahdzuf iu secara khusus, dengan

tetap mencapai apa yang dikandungnya, yaitu mengutamakan nama, dan

mengisyaratkan bahwa mengawali aktifitas dengannya adalatr lebih penting,

karena tabarntk(mencari berkah) bisa dicapai dengannya. Dengan demikian

35 Shohih,Muslim, llh. 299.
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tampaklah keunggulan pendapat yang memperkirakan dikemudiankany' 7

mahdzufpadaposisi ini, dan yang demikian ini tidak kontradiktif dengan

firman Allah Ta'ala:',iv rs ii iyt iUi ;t (B ac al ah de ngan [meny e b ut ]
noma Rabbmu Yang menciptakan). (Qs. AI 'Alaq [96]: l), karena posisi

itu adalah posisi membaca, maka perintah pelaksanaannya lebih penting.

Adapun perbedaan pendapat di kalangan para atrti nahwu (para atrli gramatikal

balmsaArab) mengenai apakatr hal yang diperkirakan itu bertpa ism (sebutan)

atauy' 7 ftata kerja), maka mengenai hal itu tidak mengandung banyak faedah

(berkenaan dengan batrasan ini).

Partiket 6a ' berfimgsi untuk membantu atau menyertai. Yang kedua ini

dipandang lebihunggul olehAz-Zamaklrsyari.

f-r (pada lafazh b i s mil I ah) asalnya adalah -r.'., y arq dibtnng I am'

nya,' lalu karena termasuk ism yang huruf pertamanya Sukun, maka

ditarnbahkan hamzahdi awalnya saat diucapkan sehinggatidak memulai

dengan hnnrf yang suhm(karena memulai dengan harakat szftzn tidak bisa

diucapkan). Ini adalah lafazh yang menunjukkan sesuatu yang bisa disebut.

Bagi yang menyatakan bahwa ism adalatr sesuatu yang disebut (dinamai),

sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, Sibawaib Al Raqilani, Ibnu

Faurik dan sebagaimanayang dikemr:kakan olehAr-Razi daiAl Hasyawiyall

Al KarramiyyahdanAl Asy'ariyyatr, berarti telah jelas-jelas keliru dan

mengungkapkan pendapat yang irrasional, karena tidak ada bukti yang

menglranrskanuntukmenyelisihi rasio (ogika), baik dadAl Kitab,As-Sunnall

marrynn dari balnsa bangsaArab. Bahkan furu dlururimenyimpulkaa bahwa

ivz yang menrpakan surlftI-Sturs yang terpotong-potong dan hunrf-hunrfyang

digabung-gabungkan, bukanlah sesuatu yang disebut (dinamai) yang

diisyaratkannya. Pembalrasan tentang ini dipaparkan secara luas pada bidang

* Maksudnya, bahwa katayang formatnya rsulatsi (berusaldari tiga huruf) berpatokan

pada pola ,F (fa'ata:yaitufa" 'ain dan lam). Huruf pertama dari kata yang berformat

tsulatsi disebut/c'-nyq huruf kedua disebut 'ain-nya, dan huruf ketiganya disebut

lam-nya. Pada kata Jr" huruf ketiganya (yakni lam-nya) adalah huruf wawz'
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ilmukdam (rcologi).

Telah diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shafuifoaindari hadits

Abu Hurairalr , -i6jl, ht thtbri i ,bt ?;*t'zt, ,h 14lsesungguhnya

Allah mempunyai sembilan puluh sembriai ,o*q biangsrapa yang
menghdalnya, maka ia akan masuk surga).Allah 'Azza wa Jalla telah
berfirman: ti'ri1i;l3 [*Ji';13,$ fi:t (Hanya milikAltah at asmaaut

husna [nama-nama yang terbaikJ, maka bermohonlah kepada-Nya

dengan menyebut asma'ul husna itu). (Qs. Al,A' raaf [7] : I 80) Dan Allah
Ta' a I a j u g a. t e I ah b e r fi rm an : i rLl3 e6';;'Si i ;';t tl'ifr i rL'i J3
E*Ji';:3::fr fu (K a t a kan I a h,' S e r ul a h-,e il a h i, o u' r u ui o n i, -
Rahman. Dengan namayang mana saja lcamu seru, Dia mempunyai al
osma'ul husna [nama-namayang terbaik). (Qs. Al Israa' [17]: 110)

fri adalah'alam(nama diri) untuk Dzatyangwajib ada yang tidak

dijulukkan dengannya kepada selain-Nya. Kata asalnya il,hwrfi hamrah-

nya dibuang dan di diganti dengan partikel definitif sehingga menjadi kata

definitif. Kata asalnya ini, sebelum dibuang huruf hamzah-nya, merupakan

sebutan jenis yang disandangkan kepada setiap yang disembah, baik yang

haq maupun yang batil. Namun kemudian hanya dijulukkan kepada

sesembahan yang haq. Sebelum dibuang hamzah-nyadisandangkan untuk
jenis png disernbah seperti bintang dan gemunrll tapi setelah dibuang hamzah-

nya hanya merupakan sebutan'a/am yang khusus.

f.tli ,ftli adalah dua nama yang sama-sama berasal dari kata

e:;:j, dalam bentuk yang sangat, di mana !1i1 lebih sarigat darip aaa'q :.
Dalam pembahasanyang dikemukakan oleh Ibnu Jarir dapat disimpulkan

kisah tentang kesamaan pendapat mengenai hal ini. Karena itulah mereka

mengatakan,"Rafumoan pada dunia dan akhirat, sedangkan raftiimpada
drulia"

Telah ditetapkan bahwa penambahan pada format menunjukkan

penambatran makna. IbnuAl Anbari dmAz-Zujaj mengatakan ,bahwaAr-
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Rafumaanadalah bahasa Ibrani sedangkan ,4 r-Raf;lim adalah batrasa Arab,

ftrmun yang lainnya menyetisihi pendap at mereka. Ar-Rafumaantennasuk

sifat yang dominan yang tidak disandangkan kepada selainAllah Azzawa

Jalla.

Adapnn perkataan Bani Hanifah mengenai Musailamah: " Rafumaan Al

yamamah,, (sang pemurah Yamamah), disebutkan di dalam ,,4 I Kasysyaf,

"sesungguhnya ini bagian dari keterlaluan mereka pada kekufuran mereka'"

Abu Ali Al Farisi mengatakan, " Ar- Rafumaan adalah sebutan umum untuk

semuajenis ratrmat yang khusus disandang olehAltatr Ta'ala,sedangkan'4r-

Rafolim adalah (sebutan bagi Atlah) terhadap orang-orang yang beriman.

Allah Ta,ala berfirman: G),*i#L oUt (Dan adalah Dia Maha

Penyayang kepada orang-orang yang beriman). (Qs. Al Alrzaab [33]:

43)."

Keutamaarl Basmolah

Tentang ketrtamaan basmalah telah disebutkan di dalam banyak hadits,

diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa' id bin Manshgr dalam kttab &trwn'

ny4 Ibnu Khuzaimah dalam pembatrasan tentang B asmalah danAl Baihaqi,

dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "syetan mencuri ayat Al Qur' an yang paling

agung dari manusia, yaitu, fri i?tli Kl -,-L. (Dengan menyebut ruima

Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Perryayong)." Abu Ubaid, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab j]uga meriwayatkan

hadits serupa dengannya dari IbnuAbbas.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan s anad dh!' if dart Ibnu Umar:

Balrwa Rasulullah SAw bersabda: d* 6 iil ,;iu, ,lt| tit i; oe

;}t i;)t jj,, g1 ,i$ ltaoUh Jiirit, apabiio mimiawakon wahyu

Lipadaku, yang pertama kali disampaikan kepadaku adalah:

Bismill aahirr ahmaanirrahiim " D engan meny ebut nama Allah Yang Maha
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P emurah lagi Maha P enyayang)."36

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nya, N Hakim di

dalam Al Must adrak dan ia men-s hahih-kanrryq serta Al Baihaqi di dalam

Asy-Syu' ab, dari IbnuAbas : Bahwa Utsman bin Atran bertanya kepada Nabi

SAW tentang 

"{}i,f'}i 
lttt .-;+ (D e n gan m eny e b ut nama Al I a h Yan g

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang), maka beliau pun menjawab,

i7l, ,tW.: f, !?|;.l;s rt -;s\i I' r-, 6.:4.6i ,itt,r;J"1

(hu adalah salah satu nama Allah. Jorak antara itu dan noma Allah

Yang Maha Besar hanya seperti jarok antara hitamnya mata dan

putihnya; karena sangat dekat).31

Ibnu Jarir meriwayatkan, juga Ibnu Adi dalam Al Kamil,lbnu
Mardawaih, Abu Nu'aim dalam Al flilyah, Ibnu Asakir dalam

Tarikh Dimasyq danAts-Tsa'labi dengan sanadyangsangat dha'if dan

Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

i' *4t :€t ii Jui ,:,i;a.:&i' iirl E*t'! U, q"ui
.a.ff r ,ij;Ijr ,5,6 r;? *tj, i' ra 6.t ;* u Ji.tt ,f,jt *,jt
',*'jti ,g)i {\?s3 ,:rkJf ';sti ,iri,',#,:.1' lq ;qi ,q { iui
.r.tti 7i 75, t,'o.7rii €t:i',r; (Sesungguhnya Isa bin Maryam

diserahkan oleh ibunya kepada para ahti menulis untuk

diajari menulis, lalu sang guru berkata kepadanya, tulislah
bismillaahiruahmaanirrahiim.' Isa bertanya, 'Apa itu
bismillaahiruahmaanirrahiim?' Sang pengajar berkata,'Aku tidak

tahu.' Isa pun berlcata lagi,' Ba' adalah bahaa'ullaah (keindahan Allah),

)6 Dha'if,Ad-Daruquthni, l/h. 305, di dalamnyaterdapat Daud binAtha'Al Mazini.Al
Bukhari berkata" "Ia adalah orang yang meriwayatkan hadits secara munksr.

37 Dha'if,AlHakim, ll552,iaberkata,"Isnad-nya shahih, dan hal ini disepakati oleh
Adz-Dzahabi",danAlBaihaqi,Asy-Syu'ab,2th.437.
AkuKatakan, "Di dalamnyaterdapat Salam bin WahabALJundi."Adz-Dzhabi berkat4

"ini Khabar munkar dan juga dusta. Dan, ia menyebutkan hadits ini dalanTarjamah
Salam, Lisan Al Mizan,3173 . '
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siin adalah sanaahu [keagungan-NyaJ, iim adalah mamlakatuhu

[kerajaan-Nya], Allah adalah ilaahul aalihoh [tuhannya pada tuhan],

rafumaan adalah rahmaanud dun-ya wal aakhirah [sang Pemurah

dunia dan alehiratJ), sedanglcan rafuiim adalah rafuiimul akhirah [Sang

Penyayang akhiratJ." Di dalam sanad-nyaterdapat Isma'il binYahy4 ia

adalah seorang pendusta. Hadits ini dimuat oleh IbnuAl Jauzi di dalaml/

Maudhu' at(buku yang menghimpun hadits-hadits palsu)'38

Ibnu Mardawaih dan Ats-Tsa' labi meriwayatkan dari Jabir' ia berkata

..Ketika ditunrnkan i')i t'')i ifi .*; (Dengan menyebut nama Atlah

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang), awan bergerak lari ke arah

timur, angin diam tidak berhembus, lautan bergelombang hebat dan binatang-

binatang memfokuskan telingany4 sementara syetan-syetan dilempari dari

langrt. DanAllah telatr bersumpah dengan kemuliaan dan keagungan-Nya,

bahwa tidaklah (basamalar) itu dibacakan pada sesuatu, kecuali Allah

memberkahinya)'

Abu Nu' aim dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Aisyatr, ia berkata,

"Ketika diturunkan r'ji ic')i ltl ;" (Dengan menyebut nama Allah

Yang Maha Pemurqh lagi Maha Penyayang), gunung-gunung bersuara

sehingga penduduk Makkah mendengar suaranya, mereka pun berkata,

'Muhammadkah yang telah menyihir ggnung?' LaluAllatr mengirim awan

hingga menaungi penduduk MakkalL kemudian Rasutullatr sAw bersaMa:

w. u.i 'tu-t 6 \l Jw,;lr 'a '6? f'i ,;1, ,71)t ! *,?j I
(B ar angs iapa m emb aca b ismill aahirrahUaanirrahiim dengan pe nuh

lreyakinan, maka gunung-gunung pun turut bertasbih bersamanya, hanya

saja ia tidak dapat mendengar tasbih itu darinya)'"3e

SAW

38 Maudhu',Ibnu Al Jauzi dalam Al Maudhu', I 1204'

3e Aku tidak menemukannYa.
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'Ar3', ill qti { e';t ,9 ott 'o;;t1 * 6s ,? !'$ (Barangsiapa

membaca, bismillaahirrahmaanirrahiim, maka dengan setiap huruf(nya)

Atloh menuliskan (bastnya) empat ribu kebaikan, menghapuskan darinya

empat ribu lresalahan, dan diangkatnya empat ribu derajat)."ao

Al Khathib meriwayatkan dr dalam Al Jomi' dariAbu Ja'far Muhammad

binAli, iaberkata "Rasulullah SAWbersab da: i6 g:l',y!lt l' t-i
7Y ,y (Bismittaahirrahmaanirrahiim adalah lamci segala kitob).4l

Hadits-hadits tersebut perlu ditinj au ulang s anqd-s anad-nya. Insya

Allah akan dinraikan tentang itu setelah m engkaii sanad*anad-nya-

B ismilt ah dtsyari' atkan untuk dibaca pada sejumlatr aktifitas. Pembuat

syari'at telah menjelaskannya, di antaranya: Ketika hendak wudhu, ketika

hendak menyembelih, ketika hendak makarU ketika hendak bersetubuh, dan

sebagainya

40 D ha' tf,HR Ad-Dailam i, Musnad Al Fitdaus, 4/26 -

at D ha' if , Al Y-hathib, A t J am i', I h. 2 64 dan A I A lbani, D ha' if A I J om i', 23 3 I'
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4 * @-**1i *')i@ ar+ifi i +", tt'^1rl
Lliu*r@ 1# at-y :^:;ra(1@ *li
*k-;i ;t W +al ;)ii L t q'&:i

"Segola puji bagiAlloh, Robb semesto olom, Maho Pemaruh logi
Maha Penyayong. Yong menguasoi hortpemboloson. Hanyo

Ettghouloh yong kart semboh don honyo hepado Enghauloh *omi
mohon pertolongoa. Tunjuhiloh komi jalon yong lurus, (yoin)

iolon orongarongyong teloh Enghoa onug*ohkon nihmot hepada

mereho, buhon (jolan) mueho yang dimurhai dan buhan (palo
jolon) mereha yong sesot' (Qs.Al Faeti[rh lllz 2-7)

$.'ilii (Segata puji bagi Allah). Al fland adatatr sanjtmgan

deng;an lisan terbadap kebaikan secara suka rela" Pembatasan dengan laiteria

"secara suka rela" untuk membedakannya dari pujian, karena pujian
dilontarkan terhadap suatu yang bagus, seperti memuji seseorang karena

kehmtanrryra dan keberaniamlna.

Penulis Al Kasysyaf mengatakaq'Keduarryaa Au[su al fuanddan asy
sytlo.) adalatr saudara, al foamd lpujianl sumbemrya lebih khusus daripada

aDr$z/,b tsyuhrl namun obyeknlra lebih umum,l@@a al bmrdsumbern5a
hanya lisan saja, sedangkan obyeknya adalah nikmat dan yang lainnya,

*dangk,n asy-syb dilakukan dengan lisaq hafi dan anggota tubutr"

Perdapm lain menyatakan bahwa swrber pnrjim dan kesyuhrran adalah

sama, karena setiap sanjungan yang dilontarkan dengan lisan yang tidak
bertolak dari hati namrm diekspresikan oleh anggota tubuh bukanlatr pujiara

tapi merupakan ejekan dan olokan. Pandangan ini disanggah, batrwa

keseragaman antara hati dan anggota tubtrh dalam melontarkan pujian bukan
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merupakan satu bagian, tapi merupakan syaratnya, dan tentunya syarat itu

berbedadenganbagian.

Penge{4nrryra mencaktrp segalajenis pujian, dan ini di}&u$skan bagi

Rabb SWT dengan makna bahwa memuji selain-Nya bukan berarti

menyehrtnkan:I.Iya, karena yang merrberi nikm* hanyaAllali Azawa Jalla-

Atau dengan makna bahwa memuji-Nya adalatr penkonsentrasian pujian

secara sempurn4 sehingga pujiannya terkonsentrasikan .Pemnis Al Kasysyf

memgunggglkan purdryat png meqatakan bahwa pengotimr5ra di sini dalatl

pengertian.satu jenis, bukan mencalarp Semuajenis. Narlm pendapht yang

benar adalatr yang telatr kami sebtrtkan. Di dalam sebuatr hadits disebutkan:

k 't:;lr ui Si (Ya Allah, mitibttu segala puiian).a2

'r3i $egala p;uii) ini pada posisi ,ofa'.sebagai mubtada',

,"a-gffi-tLaar-nya'adalahzharf ,yu1olafa;o^j..{Oosr,nArD.Kalimat

tersebut aslinya pada posisi'nashab sebalai mashdar yang/'/-nya tidak

ditampakkaq sebagaimana biasarrya mashdar'mashdmlain yang diposisikan

noshab olehorang Arab, lalu diubah men$adi pada posi sr rafa' yangbeltujuan

menunjukkan kesinambungannya dan terus-menerusnyq yang tersirat dari

jumlah ismiyyahftalimat-kalimat yang terdiri dari mubtada' da1r khabar),

tidak sebagai hal yang banr dantidak pula tlal yang dip€ftaharui, sebagaimana

yang terqirat daij umlah fi 'liyah(kalimat-kalimat yang terdiri 4ari,f ) dan

fa'itn1a).Lamlgak;rrialif lsamraii/yangmengr{uk{<andefi nitif)yangmasuk

ke dalam riz ini adalahlam iWttishaash$ang menrmjukkan kelhususan).

Ibnu Jarir mengatakaq " Al fiamd adalahpujian fng disanrpaikan oleh

Allah kepada diri-Nya Dalam pujian ini terkandumg pedntah bagi para lrunba-

Nya agar menyanjung-Nya Jadi seolatr-olatrAllah berfirman,'Ucapkanlatr

oleh kalian alf;am&r tillaah(segapa puji bagi Allatr)'." Kemudian nyatalah

kesetaraan a/ foamd dan asy -syuttberdasarkan hal tadi yang kesimpulannya

ashdrih, HR. Al Baihaqi, Asy-sya'ab,4t97 dan Al Haisami, 6112l, ia berkatq
..Dirrvayatkan oleh Ahmad dan Al Batar, Perawi Ahmad adalah siaftri.
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adalatr: Batrwa semua pakar lisan bangsa Arab menempatkan kata al ftamd

padakata asy-sytbdansebaliknya. :

Ibnu Katsir mengatakan, "Hal ini perlu ditinjau ulang, karena menurut

para ulama kontemporer, bahwa al banrd adalah sanjungan dengan perkataan

terhadap yang dipuji karena sifat-sifatnya yanglazim (tidak terkait dengan

hal lain) danyangmuta'addi(terkait dengan hal lain), sedangkan asy-sryb

hanya karena sifat-sifat z uta'addi (terk'artdengan hal lain), dan itu dilalokan

*1lffifitr;#tl; 
seperti ini adarah 

^uv-u; 
a ho*a

dalam pandangan batrasa bangsa Arab, bukan apa yang dikatakan oleh

segolongan ulama kontemporer, karena pandangan itu tidak dapat merrbantatr

pandangan Ibnu Jalir dan tidak dapat dijadikan argrmen. Demikian ini bila al

fusmd ndakada hakikat syar' inya, tapi bila ada, maka harus didahulukan.

IbnuAbuHatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia mengatakan: Umar

berkat4 "Kami telah mengetahui subfoaanallaah(Maha Suci Allah) dan /aa

ilaaha illallaah(tidak ada sesembahan selainAllah), lalu apakah alfoamdu

liltaah(segala puji bagi Allatl) itu?" Ali menjawab, "Suatu kalimat diridhai-

Nya untuk diri-Nya.'Ia juga meriwayatkan dari IbnuAbbas, batrwa ia

mengatakan ,*Alfoamdu lillaah adalatr kalimat syukur. Bila seorang hamba

mengatakan,' alfoomfu litlaah' maka itu adalah rasa syukurnya kepadaAllal1

ketundukan kepada-Nya pengakuan akan nikmat-nilmat-Nya, hidal'ah-Nya

dansebagainya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hakam bin Umar, salatr seorang

yang pernah menyertai Nabi SAW, ia mengatakan, "I'{abi SAW bersabda,

oirj .trr c:fs\i,,rad' ,t y.iiii,'c.ii $i gita kamu mengucaptran,

'alfuamdu lillaahi rabbil 'aalamiin' [segala puii bagi AUah, Rabb

semesta alamJ, berarti kamu telah bersythtr kepada Allah, maka Alloh

m e na m b ahkan kc p adamu)." a3

a3IsnadnyaDha'rl rIR.IbnuJari dalam Tafsir-ny4lltt6 didalamnyaterdapatBaqiyah
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Ahlurrazzaq meriwayatkan di dalam ll Mushonnod,jugaAl Hakim,

At-Timidzi di dalam Naw adir At Usfrzl, Al Khaththabi dalam Al Gharib, N
Baihaqi dalan Al Adab, dat Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus, dari

AMullah binAmrbinAl Ash dari Rasulullatr SAW, batrwa beliau bersaMa

;:)3J- I XA lir '*, t, ,?t 'uyt '-rz[ pettramdu [pujionJ adalah

pangkol lresyuhtran. TidaHah seorang hamba bersythtr kcpada Allah

s elama ia tidak memui i'NYa)."44

iunu ru Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu

AMurrahmanAl Hubuli, ia mengatakaq "Shalat adalatr bentuk syukur, puasa

adalah bentuk syukur, dan setiap kebaikan yang kita lakgkan adalah bennrk

syukur, dan sebaik-baik bentuk syukur adalatr alfotmdu (pujian)'"

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan s anad dha'if dalarn Al Ausath,

dariAn-Nawwas bin Sam'an, ia menuhrkan, "KetikauntaRasulullah SAW

dicuri orang, beliau bersabda: ';r'0,$$ ,P ht 61t) I (Bila Attah

mengembalikannya kepadaku, niscaya aku akan bersyukur kepada

Rabbku). Lalu untanya kembali, dan tatkala beliau melihatnya, o-eliau

mengucapkan, 
*Alfotmdu lillaah (segala puji bagi Allah)." Kernudian para

sahabat menanti (untuk mengetahui), apakatr Rasulullah SAW melakukan

puasa atau shalat, lalu mereka mengira batrwa beliau lupa, kemudian mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau pemah mengucapkan,"Bila Allah

mengembalikannya kepadaku, niscaya aku aftan bersyukur lcepada

Rabblat:, Beliau pun bersabda: taiJ il;ii 'ii( $ gil-rfoh aht telah

mengucaplwn alfuamdu lillaah [segola puii bagi Allah]?)"6

binAl Walid, ia adalah mudallas.
u Dha' il,HR. Ad-Dailamm i, Musnad Al Firdarc,224SdanAl Albani, Dha' ifAl Jami"

n8.
.5 Sanad-nya Dho'fi Al Haitsam i dalam Majma' Az-7a wa'id,4/l 87, ia berkata" *Hadits

diriwayatkan olehAth-ThabranidalamAlKabir danAsh-Slaghi, di dilamnyaterdapat

Amr bin Al Waqidi Al QurasYi.
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Keutam aan Alfoamda (Pujian)

Tentang keutamaan alfuamdu (pujian) telah dikemukakan dalam

sejumlatr hadits, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan olehAhma4An-Nasa'i,Al Hakim yang ia

shohih-kan dan Al Bukhari & dalam Al Adab Al Mufrad dari Al Aswad bin
Sari', ia berkata "Aku berkat4' wahai RasulullalL bolehkah aku mernaksakan

pujian kepadamu dengan pujian yang aku sanjungkan kepada Rabbku yang

Maha Suci lagi MahaTinggi?' Beliau menjawab, U.ir t=-; |:5.:\ rli
(P adahot sesungguhnyo Rabbmu mencintai puj ian\."a6

At-Tinnidzi telah moiuayatkan hadif dan meng-fiasaz-kannyajuga

Ibnu Majall Ibnu Hibban danAl Baihaqi, dai Jabir, ia berkata, "Rasulullah
sAW benaua' .i li.fi ,clt'Sli?t,lt h Q i yilr S,$ 1ozia, yans
pating utama "iion ba ilaaha illoltaahfuiA*'Ao ntr barnn selain
AllohJ, dan doo yong Wliny utama adaloh olfonndu litoah lsegalo puji
bagiAllahJ);at

Ibnu Majatr danAl Baihaqi meriwayatkan dengansonad tuson dart
Anas, ia berkat4 *Rasulutlah SAW bersabda: ,r)6fu t, Jb h pf U
'nl 

, pt A&lry'1,o il ,I '*Ji lnaauanilbhminganugerahkan
suotu nihnat kcpada seorang hamba lolu ia mengucapkan, alfuamdu

lilaah lsegalo puj i bagi Allahl, kecaali opo yang Allah orrugerahleon itu
menjadi lebih utama daripada apa yang pernoh ia anbil).ar

Al Hakim, At-Timridzi dr dalam Nawadir Al Uslrul danAl Qurthubi
dalam kitab Tafs ir-ny amengeluarkan riwayat dari Anas, dari Nabi SA\M,

6 stuhih, Atlrinad, 3 143 5; Alhakim, 3 161 4, dalanhal ini di-s/raiilr-kan dan disepakati
oleh Ad-Ddrabi, dan Al Bukhari dalan Al Adab Al tgrad,l/h. 435, dari hadits Al
Aswad bin Surai'.

a7 Hasan,Ibnu Majah,3t00;At-Tirmidzi,33E3;Al Halftn, l/49t;An-Nasa'i,AmolAt
YaamwaAl-Iailah,h.l3l;IbnuHiban,2lh.l04danAlBaihaqidalam Asy-Syu'ab,4/
90, dalam hal iniAlAlbani metg-hasan-kannya.

's Hasan,Ibnu Majatr, 3805 danAlAlbani dalamstuhih Al Jami,S563.
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beriau bersabda: 
"4,i.$p 

..df i {ti.C 6t'"1tiii $fur i,i,t
U:4 Siti ll;,St i,(i .9 (Seandoinya seluruh dunia berikut

perhiasannya berada di tangan seorang laki-laW dari umatht, lolu ia

mengatakan,'alfoamdu lilaah' lsegala puji bagi Allahl, niscaya pujian

alean menjadi lebih utama daripada semua itu)-"ae

Al Qsttrubi mengatakaq '?engertian hadits ini, htrwa diilhami untuk

memanjatkan pujian itu merupakan nikmat yang lebihbesar baginya daripada

nikmat keduniaan itu, karena pahala pujian itu tidak akan habis, sedangkan

keduniaan itu tidak akan kekal."

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Syr bb Al Iman dari Jabir, ia berkata
..Rasulullah sAWbersabda, $ jdf ll ir iri lf i& 

^)b 
'& *'u 6

. : ' 
_ ' a '" ' 'l' 

(TidaHah seorang hamba dianugerahi suatu nibnat, kecuali puj ian [nya]

akam l,ebih utana ddripada nilcmqt tersebut.)"50 Abdurrazzaq }uga

meriwayatkan hadits serupa dengannya dalam Al Mushanna/dari Al Hasan

secara marfu'.

Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Malik Al

Asy'ari, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: ,0t -?i 'b 't:fui

Or4t IiX lr',tl;jt' (Kesucian adalah separuh keiminan, sedangkon

alhamdu liitaih memenuhi timbangan)" Al hadits.sl

Sa'id bin Manshgr meri.ruayatkan, juga Ahmad, At-Tirmidzi dan ia

meng-ftasan-kannya, serta Marduyuiq dari seorang laki-laki Bani Salim,

bahwaRastrlullahsAwdrsabd4 ,or.liir fu lf '*J2 ,orJr L,i:lrg,J-Jrt

jia,t ',.a:a, ii.ti,i,r1i)i ',;U 'rfuti ,;o'r\?, 1;3r';|. v' ti3'6t'iit',

isutt ooioitoot irtingrt ir*tongir, ahlmdu lillaah memenuhi

timbangan, allaahu akbar memenuhi apa yong di antma langit dan bumi,

'eAl Qurthubi, l/l3l).
n Isnad-nyadha'fiAl Briihaqi, h.98, di dalamnyaterdapatAbuAz'Zrubair, iaadalah

mudallas, dan ini adalatr hadits yang berderajat 'ananah.
5t Shahih,Muslim, l/tr. 203;Ahmad, 51432 dan344.An-Nasa'i,5/5 dpn 6).
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kesucian adalah setengah'keimanan dan puasa adalah setengah

kcsabaran)."'52

Al Hakim danAlTimridzi meriwayatkan dari Abdullatr bin Umar, ia

mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: *'djJri 9r4r'r,.U.g{ty'e e |? ar o/ q'.t?n,\tiiti,i'iu.(m'trft [ucapan:
Subhaanallaahl adalah setengah timbangan dan alhamdu lillqah
memehuhinya, sedangkan laa ilaaha illallaah, tidak ada penghalang

baginya terhadap Allah sehingga sampai kcpada-Nya)."s3

Al Baihaqi meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda: ,l' .t iiy tt id oi,irti.lltr q -ri;;,tt5 ,itr ;,, j6i
y, i l'e il'ip q lprton-prton idotot dari Auah
sedanglcan tergesa-gesa adalah dari syetan. Tidak ada yang lebih dapat

menerima udzur daripada Allah, dan tidak ada yang lebih disukai Allah
daripada pujian.)"sa

Ibnu Syahin meriwayatkan dalam As-Sunnah dan juga Ad-
Dailami, dari Aban" dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,

dP\ ldt o't;;rd;.: ,y, ,f * t;A,t ,Ft ,f Vjli (rauhid
lmengesakan Allahl adalah harga surga sedangkon pgian adolah harga

setiap kenibnatan. Dan, mereka saling berbagi surga berdasarkan amal
p e rb uat an m e re lca)." 5 s

Para penyusun kitab Sunan,Ibnu Hibban dan Al Baihaqi
meriwayatkan dariAbu Hurairah, ia berkat4'S,asulullah SAW bersaMa:
'€i 'r|t l, 

'ri.i 
,$ t:,t:;-J Jq.fi il i (setiap perkara penting yans

52 nha' if Nmrad, 5 1342; At-Tirmidzi, 35 I 9 danAlAlbani, 3228.
53 D h o' if , At-Tirmidzi, 3 5 I 8 dan Al A lbani, D ho' if A I Jam i, 2509 .
il Hasan,FIR. Al Baihaqi dalam Ary-Syu'ab,4lE9;Al Haitsami dalan Majma' Az-

zawalid,8/19, dan ia berkata, "Diriwayatkan olehAbu ya'la dan perawinya shahih,
namun ia digolongkan hadits hasan, dan ia juga telah meng-/rasaz-kannya.

ss Dha' d, Musnad Al Firdaus, zlh. I 17 .

79',TAFSIR FATHUL QADTR



tidak diowali dengan mery;uii Allah, maka Perkara itu terputus)-"56

Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bercerita kepada mereka (para sahabat):

*i'+j )fu. dhT 6s U"ir ari ,:qt ti- 'j,i l' '.? C,* ?tt.

i"t* 6,Eri :lui.,,ull r j1 rt*i,Stit'.i5 o(il;n ):s-',;u,q,Li:,
rs4a iririr; =r* J,t w.*t i, hr'i6 ,# r* ny t'tiiu
iirr irii :o{hL *i'*t )#. sLA 6s i;ir ui ,ts dl,Li U 'r,i
Wrfr;elii €ui6-& *t* J'6 c? rirfr ,Q gotwa seorang hamba

Allah mengucapknn,'Yaa rabbi, lakal bamdu kamaayambaghii lijalaali

wajhilra wia 'adziimi sulthaanika lWahai Rabb, bagi-Mu segala pujian

sebagaimana layaknya untuk kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan

kehtasaan-Mul) Keduo malaikat tidak tahu b agaimana menuliskannya,

lalu keduanya naik ke langit don berkata,'Wahai Rabb kami,

sesungguhnya seorang hamba-Mu telah mengucapkan suatu perlmtaan

yang knmi tidak tahu bagaimana menuliskannyd.' Allah bertanya

-dan Dia lebih mengetahui tentang apa yong diucapknn oleh hamba-

Nyo-,'Apa yang telah diucaplan oleh hamba'Ku?' Kedua malailat

itu menj aw ab,' Wahai Raab, s e sungguhnya i a telah telah mengucapkan :

lakal fuamdu kamaa yambaghii lii alaoli wai hika wa' adziimi sulthaanilra

lBagi-Mu segala pujian sebagaimana layalorya untukkcmuliaan Dzat-

Mu dan lreagungan kekuasaan-Mul.' Allah pun berfirman kepada kedua

malaikat itu,' Tulislah lralimat itu oleh kolian berdua sebagaimana yang

ditrntakan oleh hamba-Ku, hingga ia beriumpa dengan-Ku dan Akulah

yang akan memberilan balasan kepadarrya atas ucaponnya itu)'"s1

Muslim meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullatr sAw

55 Dha'rf,Ibnu Majah, 1894, Ibnu Hibban, lllD2;AlBaihaqi dalam Aty-sru'oo,o,no

dan Al Alban i dalan D ha' if A I Jon i', 4221 .

st Dha'rf,Ibnu Majah, 3801, dalam Isnad-nyaterdapat Qudamatr bin lbrahim, dan

Shadaqah bin Basir, Al Hafiztt dari keduanya berkata, "Maqbu?'.
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bersabda: z;.;rr a:H\l ,* 141i tk\i'Jft bf +ir f ,?'i fu br

* l:4 (Sesungguhnya Allah akan meridhai seorang hamboiika ia

memakon makanan kemudian memuji-Nya atas makonan itu, atau

meminum minuman kemudian memuji-Nya atas minuman itu))'s8

3,4:Ai,t:) (Rabb semesta alam). Disebutkan di dalam Ash-

Shahlush: Ar-Rabb adalatr salah satu dari nama-namaAllatr Th'ala dan nama

ini tidak disandangkan kepada selain-Nya kecuali dalam bentuk kalimat

majemuk, dan pada masajahiliyah orang-orang menggunakannya untuk

sebutan raj a (penguasa).

DisebutkandalamAll{asysyaf, ,Ar-Rabbartnyaalmaalik(pemilik).

Contohnya adalah ucapan Shafiuan kepadaAbu Su&aru "Aku dimiliki oleh

seorang laki-laki Quraisy adalah lebih aku strkai daripada aku dimiliki oleh

orangHawazin."

Selanjufrrya ia (penulis I I Kasysyafl mengatakan sebagaimana yang

dikatakan di dalam Ash-Shahhab. Al Qurthubi mengatakan dalam kitab

Tids iraya: Ar- Rabb adalah as- s ayyid (ttanl mEikan), contohryra adalah fi rman

Allah Ta'ala: &;+ ,;?* (Terangkanlah ktadaanku kepada

ttnnmu).(Qs. Yuusuf 1tz1: tiz1, dndi dalam hadits: qi iili 15 bl lprnggaJ
hamba sahaya perempuan melahirlcan tuannyo [majikannyaJ)se

Ar-Rabb juga berarti al mushlifu (yang memperbaiki), a/ mudabbir

$ang mengatru), al j aab ir $ angmemaksa) dan al qaoim (yatgmengunrs).

Lebih JauhAI Qnrttrubi mengatakan bahwa Ar-Rabb jugaM al ma'bud

(yang disembah), contohnya adalatr ucapan seorang penyair:

*'d,;,;1 ori:a ylii@' l';"'*rf
Apakah tuhan yang disembah itu yutg dikcncingi kcpalanya oleh dua

5t Slahih,EIR. MuslinU 4/h .2095.
se Shahih, HR. Al Bukahri, l/h. 50, dengan redaksi: Idza waladat, dan Mrslim, l/

h.140, dengan redaksi pengarang dari haditsAbu Huriarah. i

JTAT
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'elcor srigolo

Sungguh sangat hina siapa pun yang dikcncingi oleh pma srigata

a. ,*fii adalah benhrk jarnak dari 
,|6r, 

yaitu segala yang ada selain

Allah Ta'ala.Demikian yang dikatakan oleh Qatadah

Pendapat lain mengatakan: Yang hidup pada setiap zatnalnadalah

'aalam.Demikian yang dikatakan olehAl Husain binAl Fadhl. IbnuAbbas

mengataka4 "Al'Aalamuunadalahjin dan manusia."Al Fara' danAbu ubaid

mengatakan ,t'Al 'Aalamadalah ungkapan tentang yang berakal, yaitu ada

empat jenis: Manusia, jin, malaikat dan syetan. Sedangkan binatang tidak

disebnt' aolmn,L,anenabentukjamak ini adalah bentuk jamak urtuk komunitas

yangberakal."

Pendapat-pendapat tadi dikemukakan oleh Al Qurthubi dalam kitab

Ti{sir-nyal-andari itrl ia pun menyebutkan dalildalilnya lalu ia mengatakarl

"Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar di antara

pendapat-pendapat lain, karena pendapat itu mencakup semua makhluk dan

semua yang adq. Dalilnya adalah firnanAllah lalata: Jl:tC:l'o?;,'Stt
TAi. ti,ei$i o"rl!si,!;1 JG @ U;ai (Fir' aun bertanya,

'Siapa Rab'b semesi ola* itu?'Musamenjawab, 'Rabb Penciptalangit

dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya)." (Qs.Asy-Syu'araa'

126l:23-24)

Kata frrlr @l 'aalam) ini diambil dari kata ,-l'lt (al 'alam)tanda dan

'ugt (al 'alaamah): petunjuk, sebab ia menunjukkan kepada yang

mengadakannya @enciptanya). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zujaj. la

juga berkata ,"Al 'Aalom adalatr semua yang Allah ciptakan di dunia dan di

akhirat." Sampai di sini perkataanAl Qurttrubi. Karena itu bentukjamaknya

berformatsepertiitqfitulaangberlakukhustsrnrtukkomunitasberakalkarena

lebih dominan daripada komunitas lainnya. Disebutkan di dalam Al
Kasysyaf,* Itu ungkapan untuk makna pensifatan di dalamny4 yaitu yang

60' Lifi.Al Kasysyaf,llll.
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m€nunjukkanmakna'alan(tanda). , i. :' , ri:

Ucapan IbnuAbbas yang lalu (mengenai hal ini) diriwayatkan olehAl

Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Abu Hatim sertaAl

Hakim dan i amerrshahiblawrya. DiriwayatkanjugaAbd bin Humaid dan

Ibnu Jarir dari Mujatrid. Daq diriwayat[<an juga oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin

Jubair.

Ibnu Jnbair dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas tsntang

firmanAllah Th'ala: Orni +: (Rabb seme*a alam).Ia mengatakan,

'"Iirhan semua maldrluh serrua langit dan semtu yang ada di dalamnla, semua

bumi dan semuayang adadi dalamnya, sertasemnayang adadi antaraitu

semua, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui."

,*.ti ri.l;i lUot o Pemurah logi Maha Penyayang).

Penafsirannya telatr disebutkan sebelumnya (pada p€naftiran basmalah).

Al Qtrthubi mengatakan, *SetelatrAllah menyifati Diri-Nya dengan

ad:Xi +i (Rabb semesta alam) Allah menyifati Diri-Nya dengan

fli,**li lrong Maha Pemurah lagi-Malw Penyayang), sebab

t<etikaafualrmenyifatiDiri-Nyadengan 4ni5. hfaztr

ini mengandung unsur peringatan -{ari Allah bagi tmmba-hamba-N},F.

Karena itulatrAllatr kemudian menyifati Diri-Nyra dengan i)i ,FSi
dimana lafazh ini mengandung unsur dorongan (untuk mendekatkan diri

kepada-Nya). Tujuannya adalatr menyatukan unsurta}ut dan cinta kepada-

Np dalam penyifrtanDiri-Nya sehingga hal ini mendorong uttuk taat kepada-

nya dan mencegah (dari bermal$iat tertradapNya). tlal ini sebagaimana firman

Arlah ra'la: qt:fii'ri,r)i'li 6-Lti"Pi 61 ;1 A:4,e
,S (Kabarkantah kcpada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya

Aht-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan balwa

sesungguhnya adzab-Ku adalah aQzab yong sangat pedih) (Qs. Al Hijr

I r 5] : ae-so), dan firman-Nyq i$i ** f;ri ,F{t i"i ip (Yang

mengampuni dosa danmenerima toubat lagr kcras huhtman-Nya) (Qs.
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GhaafirlztQl:3).

Diriwayatkan dalam Shabih Muslim dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAwb€rsabda :,"-wl o&.t!b v u.it'uirr -.rip u',y;,jr, *i
iA *. 'ir r,s i z:,Llt 4 !;'*'o'rg;'&i! \riaoiiya orang

mulonin mengetahui hulatman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan

ada seorangpunyang tamakterhadap surga-Nya. Dan seandainya orang

lrafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak alan ada

seorang pun yang putus asa terhadap surga-Nya)."6r Sampai di sini

perkataanAl Qurthubi.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allatr:

:-".ljji,lt *.';i.JJ,i (Se gala puj i b agi All ah, Rab b s eme s t a al am), ia

berkata, "Yaitu yang disifatkan dari para makhluk-Nya." dan tentang

firman-Nya: *1i jg')i ltr,toho Prmurah lagi Maha Penyayang).la

mengataka4 "Dia (Allatr) memuji Diri-Nya" Selar$utnya disebutkan tentang

kelanj utan surah Al Faatilatr.

g-li : i,.t$ Va n g m e n gu a s a i h ar i p e m b al a s an). D ibaca . {.6
lmaatiki 1pir,g*rjyang menguasai/pemilikl), 9f (matiki trajal), 95
(malki [kekuasaan]) dengan men-sukun-kun lam, dan gi (malaka

[menguasai]) dalam bedtuk kata kerja.

Para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih tepat, dJJi

(maliki) atau eU! (maaliki)? Suatu pendapat menyatakan, bahwa dJli

(malik) lebih trmum dan lebih luas'daripad" qO (maalik),karena setiap

& @alik)berarti d)6 (maalik),tapitidak setiap 4)6 (maalrft) berarti

{ @alik). Lagi pula, karena perintatr { {mah}dilaksanakan oleh,116

(maalik)di dalam kerajaannya, sehingga d).6 (maarr&) tidak bertindak

kecuali sesuai dengan kebijakan * @AiO. Demikianyang dikatakan oleh

Abu Ubaid danAl Mubrad yang dinilai sebagai pendapat yang unggul oleh

Az-Zmakhsyri.

6t Shahih, Muslim, 412 109 dan Ahmad dalam masnad-ny421484 dan397 .

I

d_
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Pendapat,lainnya menyatakan, bahwa d)i (maalik) lebih dominan,

karenaAllah adalah maalik(penguasa) manusia dan yang lainnya, sehingga

maal* Gnngsasn) lebih dominan dalam b€rtindak dan lebih agung. Abu Hatim

berpendapat, bahwa mtaolik lebih dominan dalam memanjatkan pujian

terhadap Sang Pencipta daripada malik,sedangkan malik lebihdominan

dalam menyebutkan pujian terhadap para ma}filtrk dari Sang Penguasa karena

penguasapaxa makhluk adakalanya bukan sebagai raja sedangkanAllahTa'ala

adalah sebagai pengrrasa danjuga raja. Pendapat ini yang dipilih olehAl Qadhi

AbuBakarbinAl'Arabi.
a

Sebenarnya, masing-masing dari kedua sifat tadi mempunyai

kekhususan tersendiri yang tidak terdapat pada yang lainnya dimat:a maalik

[raj a] mempnnyai kemampuan bertindak yang tidak dimam pur oleh mal i k

[penguasa], yaitu menjual, menghibahkan, memerdekakan dan sebagainya.

Senerfirua malikpun mempuryrai kerrampuan bertindak png tidak dimampui

oteh maalik 1laitu benrya tindakan-tindakan untuk png menryakan peqiabatan

dari kebijakan malik, pengetahuannya dan upayanya dalam memelihara

kemaslalratan ralcyat. ladi, maaliklebih kuat daripada malik dalansebagian

perkar4 dan malik pwrlebih kuat daipada maalikdalam sebagian perkara.

#li$ adalah hari pembalasan dari Rabb SWT bagi para

hamba-Nya,. selgagaimana firmanN ya,V i, O ,y-"Si i; C 3)t'til$
fi, y;.';*t $ "&); .:rr:t ! ?F- ei G-$ i;- r; a';:'1
(Tahulrah lramu apakah hari pembalasan itu. Sekali lagi, tahukoh kamu

apalrah hari pembalasan itu. [YaituJ hari [ketikal seseorang tidak
berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada

hari itu dalam kekuasaan Allah). (Qs. Al Infithaar [82]: l7-19).
Menyertakan kalimat ini (yakni : Yaumiddiin)ke dalm, zlarf $nkn: Maalih)
adalalr berfownt ittisa' (pelebaran kalimat), seperti kalim at: Yaa saariqal

lailati ahlad daar (walnipenctri penghuni rumahpadamalarn hari). Adapun

yamuddiin, walaupun disebutkan belakangan (yakni setelah maaliki), inr
berarti disertakan kepada ismulfaa'il (zubyek pelaku) dan yang semaknanya
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bila dalam bentuk redaksi masa yang akan datang, seperti kalimat: Haadzza

dhaaribu zaidan ghadan (ini pemukul Zaid besok).

At-T:lrmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamatr, batrwaNabi SAW

pernah membacanya c))i, tanpa aftf62 IbnuAl Anbari juga meriwayatkan

serupa itu dariAnas.

Ahmad danAt-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Anas, batrwa Nabi

SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman membacanya elli, dengan alif.$ Sa' id

bin Manshurjuga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar secaftr marfu'.

Diriwayatkan serupa itujuga oleh Waki' di dalam Tafsir-nyadarrjuga oleh

Abd bin Humaid danAbu Daud dariAz-Zutni yang menyandarkannya kepada

Nabi SAW sec an murs al (tanpamenyebutkan nama satrabat). Diriwayatkan

juga secara marfu' olehAbdurrazzaq di dalam Tafsir-nya, Adbin Humaid

danAbuDald dari IbnuAI Musayyib secara mwsal.Halini telatr diriwayatkan

dari banyak jalur, jadi ini lebih raj.ih daripada yang pertama. Al Hakim

meriwayatkan dari AbuHurairah danmen-shahift-kannya, bahwa Rasulullah

SAW memb acarLy a: .;irt:t 9 
i- r'))i .u Demikian j uga yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani di dalam Al Kab ir dailbnu Mas' ud secara marfu - 
.6s

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnru N{as' nd dan sejunlah sahabat lafumya,

demikian juga Al Hakim yang kemudian ia shahih-karr, bahwa mereka

menafsirkan yaumuddin sebagu yaumul his aab $tnipembalasan). Demikian

juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim dari IbnuAbbas.

AMurrazzaq, Abd bin Htrmaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia

mengatakan, g-!i :iadalatr hari dimanaAllatr membalas para hamba

62 Ghmib, At:lbmidzi,zgz7 .

6 HR. At-Tirmidzi,292l8, dan ia berkat4 *Hadits ghorib.
a Isnad-nyaDha'rI HRAI Hakim,2l232,dalam Isnad-nyaterdapatYahyabin Isma'il

Al Wasithi. Ibnu Hajar berkata, "Maqbul."
6s Dha'rtAlHaitsarni, Majma' Az-Zana'id,6/31l, iaberkata, "Diriwayatkan olehAth-

Thabrani, dan di dalamnya terdapat Al Fayadh bin Ghazwan dan ia adalah dha\if dan
ada sekumpulan perawi yang belum aku kenal."
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sesuai dengan amal perhntan meteka""

1-,* rt$i'.rrr1'Jl&t, gorla kepada Englcaulah kami

^rrryr^tit 
dan hirya kcpadi Engkaulah komi mohon perioloigan).

Bacaan imam qira' at fng tujutr dan 1rang lainrya adalatr dengan men- taqdid'

kan hunrfya', setrtentaraAmr bin Fayid tidak men-tary,tfid-kannya dan dengan

kasrah,sedangkan Al FadN dan Ar-Raqqasyi membaca dengan harakat

fathah pada htrruf hamzah. Abu As-Siwar Al Ghanawi membaca 3t3

(hayyaka)di kedtra tempat itu, dan ini adalah dialek yang populer'

Dhamir(kata ganti) yang menyertai tata {}yang berupa kaf,, ha'

ataupunya', adalatr htrruf-hurufyang munrnjukkan khithab yanghadir, tidak

hadir dan si pengucap kata ini tidak ada posisinya dalam i'rab. Demikian

menunrt pendapa Jrmtnn Didahulukannya dhmir rrn dxr@afi7-nya adalatr

tmtuk menunf ukkan pengkhususannya. Adajuga yang mengatakan, bahwa

maksudnya untuk lebih diperhatikan. Yang benar adalatr keduany4 dan ini

tidak bertolak belahng. lr,Iaknarya: IGmi mengt<lnrsuskanmu dengan ibadatr

dan kami mengkhususkanmu dengan permohonan pertolongaq kami tidak

meqrembatr selain-Mu dan tidak pula memohonpertolongan kepada selain-

Mu

Al ,Ibaodah adalah ketaatan dan ketundukan. Ibnu Katsir

mengatakan, "Menmlt definisi syari'at, yaitu ungkapan yang memadukan

kesempurnaan kecintaan, ketundukan dan rasa takut."

Berubatnrya bentuk ungkapan glnib Gfuakketiga) ke bentuk tmgkapan

khithab (dialog dengan pihak kedua) adalah bertujvatiltifot ffrcngalihan),

karena benrbatrrya gaya suatu ungkapan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya

akanmu{adikannyalebihmengprdangpeftdimp€nd€ngildar lebihmemikd,

sebagaimana yang dinyatakan di dalam ilmu ma'ani. Pengungkapan kedua

I /-nya dengan disertai nun $angf;euarnt<amilUanyat<) bertujuan sebagai

pemberitaan dari yang berdoa itu mengenai dirirya sendiri dan mengtegorikan

dirinya tennasuk golongan hamba. Ada jgga yang mengatakan, bahwa
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dem ik i an ini karena statusnya (yakni ibadah dan permohonan pertolongan)

sangat agung sehingga tidak layak bila diungkapkan hanya dengan bentuk.

fa'ilwrggal karenasangatterbatas dan sangatkecilnyadiri dibandingdengan

perkara itu. Jadi bentuk pengungkapan d'engan nun inibertujuan untuk
mengekspresikan kerendahan hati, bukan untuk menunjukkan kebesaran diri.
,i

Didahulukannya penyembah an (' i b aadah) daripada permohonan

pertolongan (isri'aanah)karena yang pertama menrpakan sarana untuk yang

kedu4 dan ini merupakan bentrrk mendatnrlukan frktor-faktor penyebab rnrtuk

meraih akibat, sedangkan memutlakk an isri'anahadalah untuk maksud yang

berlakutrmum.

Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari hnuAbbas mengenai

firman Allah: .#3':stit, (Hanya kepada Engkaulah kami menyembah)
yakni: Hanya Engkarlrarr yang tami esakan dan kami takuti ialatr Rabb kami,

bukan selain-Mu. L** SitS <am hanya kepada Engtrautah kami
mohon pertolongan) wt*tetap nienaati-Mu dan untuk semua urusan kami.

Ibnu Katsir menceritakan dari Qatadatr, batrwa ia mengatakan tentang

uyut, 1.# r)itj',^-;3'j](r. @orya kepada Engkautah kami
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan),

Allah memerintatrkan kalian untuk memumikan penghambaan kepada-Nya

Can memohon pertolongan kepada-Nya untuk unrsan katian.
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setengafurya untuk hambo-kd, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.

Apabila ia membaca,'Alframdu tilaahi rabbil 'aalamiin' lsegata puji
bogi Allah, Rabb semesta alaml, Allah menjawab,'Hamba-Ku'telah

memuji-Ku.',4pabila ia membaca,' Arrafimaaninaftiim' lMaha Pemumh

lagi Maho PenyayangT, Allatr menjawab,' Hamba-Ku telah menyanjung-

Ku.' Apabila ia membaca,'Maaliki youmiddiin' lYang menguasai hari
pembalasanl, Allah menjan ab,'Hamba:Ku telah mengagungkan-Ku.'

Apabila ia membaca,'Iyyaaka na'bu&r wa iyyaaka nasta'iin' lilanya
kepada Engkoulah kami menyembah dan hanln kcpada Engkaulah kami

mohon pertolonganl, Allah menjawab,'Ini antm.a-Ku dengan hamba-

Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Apobila ia membaca,

'Ihdinash shiraathal mustaqiim, shiraathal ladziina on'amta lalaihim

ghairil maghdhuubi' alaihim w aladh dhaalliin' [Tunjukilah kami j alan
yang lurus, {yaitu} jalan orang-orong yang telah Engkatt amtgerahkan

nibnat kepada mereka, bukan {jalan} mereka yang dimurkai dott bukan

{pula jalan} mereka yang sesatl, Allah menjmtab,'Ini adaloh uhtuk

hamba-Ku dan bagi Hamba-ka apa yang ia mintd.)'6

Abu Al Qasim Al Baghawi dan Al Bawardi sama-sama meriuraSatkan

dalam Ma'rifat Ash-Shafuabah, juga Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan

Abu Nu'aim dalam Ad-Dala'L dari Anas bin Malih dari Abu Thalhah ia
menutukarl'lGtika l<ami bersama Rasulullah SAW dalam sudu pep€,rangan,

beliau berjumpa dengan musuh, lalu beliau mengucapkan,
'q ?tq) # oril ,9itr 9i U.t; E lwahat yans mensuasoi hari
pembalasan. Hanya kcpada Engkaulah kami menyembah dan hanya

lrepada Engkaulah kami mohon pertolongan)Lalu aku melihat sejumlah

orang (yakni musutr) terjungkal lalu dihantam oleh para malaikat dari arah

depan dan dari arah belakang mereka.'{?

65srrarrirr, [IR. Mrslirn 11296.
oAlHaiBami,Majma'Az-Lawa'id,SRlS,iaberkda,"Dirhva5danolehAth-Thabrani

dalarrn Al Auath, didalamnya terdapatAbdussalam bin Hasyim dan ia adalah dha'il
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'#i i,', "riG$t {ruriukitah kami jatan yang lurus).

Jumhur membacanya dengan hunrfs&a4 dibaca jtry;aAs-Sirah, dengan hunrf

srn, dan dibaca juga Az-Ziraath, dengan hunrf zay.

Kata kerja hidayatr kadang berbentuk mnra'adfi' (memhr$hkan obyek

yang langsung tanpa partikel lain) sebagaimana pada ayat ini, juga seperti

firman-Nya , t$iSi'^fii;ij lOan Kami telah memtniuk*an kepadanyo

dua j at ai). (Qs. Al Balad [90] : I 0). Kadang juga menggrrnakan partikel,5!!

(kepada) seperti finnan-Nya, ;1i* S. ?,l rr*fr;3'^' ;'+i 1rl,tt an t e: t ai
memilihnya dan menunjukinya kepada iqtin yanglurus). (Qs. An-

Nahl [16]: l2l), dan firman-Ny 
", ,r7iir* l\Jl.td3 (maka

tunjuk)ainlah kcpada merela jalan kc neraka). (Qs. Ash-Shaffaat [37]:
23), sertafirmmNyq #r' t y4 U\e#'fi$ loon u*rsst t ruo

lramu benar-benar memberi petunjuk kcpada jalan yang lurus). (Qs.

Asy-syuuraa l42l: 52). Kadang juga menggunakan partikel lam

(partikel kata penghubung 
-yang berarti untuk atau kepada) seperti

firman-Ny a: tlJ$.r1ii 
"$i $."J.J.ii (Segala puii bagi Atlah yang

telah menunjuki kami kepada [suryal inr)." (Qs. Al A'raaf l7l: a3).

?Ae Au*ot;!sit:t:"$\ tsrrungguhnva At Qur'an ini
memberikon petunjuk kcpada ficitanl yang lebih lurusi). (Qs. Al Israa'

U7): 9). Az-Zamakhsyad mengatakaq "Asalrya (aml kata hidayah) adalatt

fi ' I mut a' addi yang menggunkaan partikel l an atrrl ilaa."

Pemyataan tersebut artinya adalah irsyaad(petunjuldamtmn), t aufi i q

(petunjulc/bimbingan), ilhaam (petunjuMlham) dan dalaalah (petunjtft).

Baqrak ulama kontemporer yang membedakan antara maturarf 'l muta' addi

binilfsihi (katakerja yang memerlukan obyek kerjanya dan tidak harus disertai

oleh partikel pembantu) danyatg ghairu muta' addi(kata kerja yang tidak

memerlukan obyek), mereka mengatakan "Yang pertama adal ah dalaalah

(petunjuk), sedangkan yang kedua adalah iishaal (penyampaian)."

Permohonan hidayatr dari yang memberi hidayatr artinya adalatr memohon

tarnbatran, seperti pada firman Allatr To'ala:,slu ;1;l : $:t$ ;$ 6 @""

L
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orong-orang yang menclcipat poluniuk, Allah menambah petuniuk

kepada mercko\(Qs. Mutnmm dgll: 17) dan ;iX"li qir:l|S.-'u,Fit
E-.(#, - (Dan orang-orang yang beriihad untuk (mencari lceridhaan) Kami,

benar-benar akan Kami tunjukkan kcpada mercko ialan-ialan Kam),

(Qs. Al Ankabuut l2gl: 69).
. t -tat ? adalah O-jSr $dan). Ibaru Jarir berkata "Semua ahli takwil telatr

sepakat menyatakan 6ut *u 'e*1 i"-L)i adalah jalan yangjelas lagi

tidak bengkok. Demikianjuga merurut pengertian dialek semua bangsaArab.

Lebih jauh ia mengatakan, "Kemudian bangsaArab manggunakan kataash'

shiraal sebagai kiasan, lalu menjadi biasa dipergunakan, kemudian

disandangkan kata sifal mustagirm (lurus) untuk jalan yang lurus, dan

disandangkan kata sifat mu' awwaij (bengkok) untuk jalan yang bengkok.

Al Hakim mengeluarkan riwayat yang telatr di-slaaftihkanrpra dan diikuti

olehAdz-Dzahabi, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulultah SAW membaca:
'e;-*i i "4i 6 F dengan huruf shad.ilssernentara Sa' id bin Manstrur,

AM bin Humaid danAl Bukhad dalam kitab tartlh-nya meriwayatkan dari

IbnuAbbas, bahwa ia membacanya .br3r, dengan hunrfsir. IbnuAlAnbari

meriwayatkan dari Ibnu Katsir, batrwa ia membacanya Jrrlr, dengan huruf

sin. Ia juga mengeluarkan riwayat dai, Hamzalr, bahwa ia membacanya

gtrt, dengan htrruf zay. AIF ara' mengatakan, *Itu adalatr dialek Udzrah,

Kalb danBaniAl Qain."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa ia mengatakan:

'e$ii"4i1$, (Tuniukilah kami jalan yang lurus), adalah

mengucapkaq "Ilhamkanlatr kepada kami agama-Mu yang haq." Ibnu Jarir

dan IbnuAl Mundziijuga merirrayatkan serupa dengannya darinya. Waki'

meriwayatkan, jugaAbd bin Humaid, Ibnu Jarir,IbnuAl Mundzir serta

Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari Jabir bin AMullah, bahwa ia

6t Sanad-nya dha 'rl HR. Al Hakim, 21232, dan ia berkata, ",Sr? ahih Isnad-ny4 namun

behtm di-takhry, namun Adz-Dzahabi menimpali, 'Tidak,shahih, dan Ibrahim bin

Sulaimah adalah orang yang dibicarakan'."
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mengatakan, "Itu adalah aganra Islarr-5 dan itu lebih luas dari apayang ada di
antara langit dan bumi." Ib, nu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu
Abbas.Ia juga meriwayatkan serupa itu dafi Ibnu Mas'ud dan sejumlah

salrabatlainnya

Ahmad meriwayatkan dan juga At-Tirmidzi, ia men-shahih-lawry4
An-Nasa' i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikfu Al Hakim dan ia

mwshahih-l<awry 4lbnu lvlardawaitu dan Al Baitmqi dalam Syt' ab Al I mo4
dari An-Nawwas bin Sam'an, dari Rasulullah SAW, beliau bersaMa:

db't,!r;{i t1,'ii ryg\* l,,ilt',rt e'r,ti-;;U LV * ?nt u. p
* tt4r rlir "o8;6 ,Jk yti !,,p, y6.*i ,io'..3j, \,ij.\i
$'.1t*'€i iif irlyi 3rrf rif ,!,,p, gi V is_ gts:, .til ti
:!t);Jr.i[]i ,Lr]t6 .^,* 'rt";fi'oi Uy i;;i | 'O;;-2 :!ti,./rrli
,1' !,s :Jarlatr alr ota ,orriJr elij .,ilr be"i :rr;fijr llif i ,.iir 33ll
' - . r't ' .. , | ' .1

* ,F:J C J6r 1' ytt ,!! ol €t:rJtj @ilah tetah membuar
perumpamaan jalan yang lurns, ygng mano di kcdua sisi jalan itu
terdqpat pagon pada keduanya terdapat pintu-pintuyang terbuka, dan

di atas pintu-pintu itu terdapat tirai yang diulurkan, sementara di atas
pintu jalan tersebut terdapat penyeru yang mengalakan, "Wahai

manusia, masuklah lcalian semua ke.dalam jalan ini danjanganlahkalian
berbelok." Ada juga Wnyeru lain yang menyerukan dari atas jalan
tersebut. Jika seorang manusia hendak membuka salah satu pintu,
penyeru itu berkata, "Celoka, jangan kau buka itu, jika engkau

membulcanyo, maka engkau binasa." Jalan itu adalah.Islam. Kedua
pagar itu odalah ketetapan-ketetapan Allah. Pintu-pintu yong terbuka
itu adalah larangan-larangan Allah. Penyeru di pangkaljalan itu adalah
Kitabullah, sedangpenyeru di atas jalan itu adolahyangmengingatkan

kepda Allah Ta'ala di dalam hati setiap muslim .'re Setslah mengemtrkakan

a Shahi h, IJrnrud., dalam A I Musnad, 4/ I 82 ; A I Hak im, I l7 3 ; Al Baitrqi, 5 h. M5 ; Ibnu
Jarir, I/5t dan Al Albani, Siai ih A I Jani, 3tt7.
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riwayat ini, Jbnu Katsir berkata, "Sanad-nya hasan shahih." Waki'

meriwayatkan, juga Abd bin Humaid, Ibrru Al Mundzir, Abu Bakar bin Al
Anbari, Al Hakim dan i amen-shahi&-kannya sertaAl Baihaqi dalam Syt'ab

Al Iman, dari Ibnu Mas'ud, batrwa ia morgatakan, "Ifu adalah Kitabullah."

AM bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, Ibnu

Adi dan lbnuAsakir meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, ia mengatakarl "Itu
adalah Rasulullah SAW dan kedua satrabatnya yang r"t"iuhnyu-"Al Hakim
juga meriwayatkan sepeni itu dari AbuAl Aliyatr dari IbnuAbbas dan ia men-

shahih-l<mnya

Al Qurthubi meriwayatkan dari Al Fadhl bin Iyadh, bahwa ia

mengatakan ,"Ash-shiraat al mustaqiim adalahjalan haji." Kemudian ia

mengatakan, "lni yangkhusus, danyang umum lebihutama." sampai di sini

perkataannya

Semua yang diriwayatkan berkenaan dengan penafsiran ayat ini, selain

yang diriwayatkan dariAl Fudhail, masing-masing saling membenarkan yang

lainnya, karena siapa pun yang mengikuti Islam, atau Al Qur' an atau Nabi,

berarti ia telatr mengikuti kebenaran. Ibnu Jarirjuga mengemukakan seperti

demikian, ia mengatakaq 'Menunrtku, yang lebih utama dengan penakwilan

ayat ini adalah yang menjadi penolong, yaitu: Bimbinglatr kami untuk tetap

teguh pada apa yang Engkau ridhai dan kepada orang yang telatr Engkau beri

bimbingan dan nikmat di antara para hamba-Mu, baik berupa perkataan

maupunperbuatan

Itulalr asft-s hiraat al mustaqiim(alan yang lunrs). Karena siapa pun

telatr dibimbing yang dianugeratri kenikmatan olehAllatr dari kalangan para

nabi, shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih, berarti ia telah

ditunjukkan kepada Islam, membenarkan para rastrl, berpegang teguh dengan

Al Kitab, mengamalkan apa yang diperintahkanAllah, menjauhi apa yang

dilarang-Nya mengikutijalanNabi SAW, para klralifah )xang empat dan setiap

hamba yang shalih. Semtra ini term as*. ash-shiraat al rmntaqiim$dan yang
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jalan orang-orong yong telah Engkau anugerohkan nikmat kepada

mereks, bulcan [jatanJ mgrelu ygng dimurkai dan bukan [pula jatanJ

merclra yang sesat) .fata yk di sini dalarn posisi nash6 karena statusnya

se$gai badat (ganti) dari t ata pertama (yang telatr disebutkan sebelumny4

yaitu pada kalimat: Ihdinash shiraathal mustaqiim). Fungsinya adalatt

sebagai penegasaq karena dengan disebutkannya kembali berarti tojadi dua

kali penyebutan dan pengulangan. Bisa juga statusnya sebagu' athfbayan

(menyambung penjelasan), fungsinya adalah untuk merrperjelas.

O.*rg-ot*,g yang dianugeratri nikmat olehAllah adalah mereka yang

disebutkandi dalam suratrAn-Nisaa', )aiu, { $'tb J;'}i't fr * ;t
otlli1i;t'qtpi't,rirrt'g-*i'$i'E # "S i ir-{i

ry * ixL:t $ U'J-Zlid's @ t3i) (Dan barangsiapa

yang menaati Allah dan Rasul[NyaJ, mereka itu akan bersama-sama

dengan orang-orang yang dianugerahi nibnat oleh Allah, yaitu: Para

nali, para shiddiiqiin, orang-orangyangmati syahid dan orang'orang

shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baibtya. Yang demikian

itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cuhtp mengetahur). (Qs. An-

Nisaa' [a] : 69-70). Dimutlakkannyapenganugerahannikmat ini (dalam suratt

Al FaatiharU yaitu tanpa disebutkan secara rinci) adalatr untuk mencakup

semua bentuk penganugeratran nikmat.

' 4' '' 'ai;3 (bulwn fialanJ merekayangdimurkai)adalahff ita-")' +* \Dyyf lJ:tf . c-
sebagai pengganti dari i11L;A3i;{i lorarg-orong yang telah

Englrau anugerahlcan nilonat lrepada mereka) dengan pengertian, bahwa

yang dianugerahi nikmat itu adalah omng{Iang png selamat dari kemurkaan

Allatr dan selamat dari kesesatan, atau yang selamat dari sifatrya: Bahwa

mereka itu adalatr yang memperoleh dtla kenikmatarU yaitu nikmat keimanan

darnikmatkesehnatandarihaltersebr*.Adalahb€xurbiladiposisikansebagai
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sifat untukyang definiti{, karena kata fi tidakmenjadi definitifwalaupun

digabungkan dengan kalimat yang definitif, sebab kata ini sebagai kata yrang

undefiniti{ padatral katimatnya bukan kalirnat undefinitif karena perbedaan

antara keduanya cukup dikenal.

Tentang pengertian al ghadhob secara etimologis, Al Qurthubi

mengatakan, "Yaitu asy-syiddah ftesuliun). Sedangkan makna rajulun

ghadhuub Qaki-laki yang sangat keras) adalatr sangat keras peranganya. Al

gtndtnilb adalahkehidupan yang bunrk karena zulitryra kehidupan itu." kbih
j auh ia mengatakaq "Adapun pengerti an al ghadlwb pada sifat Allatr adalatt

kehendak untuk menghulnrm, jadi ini adalah sifrt perbuatan-Nya atau dengan

kata lain, kehendakAllatr pun sama dengan keinginan untuk menglrukum.

Contoh pengertian ini adalah hadits:'-t'1t'r.Zo 
"illt 

i3U' bl

(Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Rabb).1o

. Jadi kemaratlanAllah di sini adatah sifat perbuatan-Nya"Disebutkan

datam Al Kasysyaf,Yaitu kehendak untuk mendendam terhadap para pelaku

kemalsiatan dan menimpakan huhnnan kepada mereka serta me,mperlakukan

terhadap mereka apayang biasa diperbuat oleh seomng rajayang sedang

marah terhadap orang yang berada di bawah kekuasaarurya Perbedaan antara

W yang pertarna dengan W yang kedua: Batrwa yang pertama pada

posisi zasftD sr.;bagau maf ul sedangkan yang kedua pada posisi r/a ' sebagai

naibulfa'il.

Kata ! pada kalim at ;.^fi-Ui !j adalatnmtuk menegaskan penafian

yang sndatr tersirat dari peryertiank,aa ii.
Tentang makna adh-dholaal dalam pengertian bangsa Arab; Al

Qurthubi mengatakarU'Adalah bed alan namun menyimpang dari jahr tujuan

dan jalan kebenaran. Contoh kalimat: Dhalla al-labanfil maa'i(air susu

lenyap di air), yakni lenyap. Contoh lainnya adalah firman Allah,

e;$ Adiis,1 plpatah bila kami telah lenyop ftancur) di dalam

10 Dha' il: At-Tirmidzi, 664; Ibnu Hibban, 5/l 3 I dan Al Albmi, Dln'if Al Jami ,1489 .
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tanah).,(Qs. As-Sajdatr [32J: I 0), yakni lenyap karena sudah mati dan telah

menjaditanah

Waki', Abu Ubaid, Sa' id bin Manshur, AM bin Humaid dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Umar bin Khaththab: Batrwa iapemah membaca:

,;At *t'g ,='izndt f '*'*;t 5; Jct'p (yaituJ ialan arang-

orang yang telah Engkau anugerahlan nibnat kepada merela, bukan

[jalqnJ mereka yang dimurkai, dan bukan [pula jalan] mereka yang

sesar). Abu Ubaid danAM bin Humaid meriwayatkan, bahwaAMullah bin

Az-Zubur juga membaca seperti itu. Ibnu Al Anbari meriwayatkan dari Al
Hasan, balrwa ia membac u, q* (alaihimi), dengan m etg-kasrah-kan

huruf&a' dan mimseria menetapkan keberadaan hunrfya'. IbnuAl Anbari

juga meriwayatkan dari Al A'raj, bahwa ia membac a: j,,ib (' alaihumu),

dengan meng -dhammah-kan &a' dan mim serta menyertakan hvruf w awu.

Ia juga meriwayatkan dari Ibnu.Katsir, bahwa ia membacu, fi
(' alaihimu), dengan m eng-kasrah-kan hr:ruf fta' dan men- dhammah-karr

hrxuf mim serta menyertakan hrxuf w aw u. Ia juga meriwayatkan dari Abu

Ishaq, bahwa ia membaca: 'frlb ('aloihumu)dengan meng -dhammah-Y,arr

huruf fta' dan mimtanpa menyertakan huruf wawz. Sementara Ibnu Abu

Daud meriwayatkan dari Ikrimah danAl Aswa4 bahwa keduanya membaca

seperti bacaan Umar tadi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah , 4l; *i ;{i b'r,,a ([yoituJ jalan orang-orang yang

telah Englrau anugerahkan nikrnat kepada mereka), ia berkata, "Jalan

mereka yang telah Engkau nikmat kepada mereka dari kalangan

malaikat, paranabi, para shiddiqin, para syuhada', orang-oftmg shalih dan

orang-orang yang menaati-Mu serta menyembah-Mu." Ibnu Jarir

meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwamereka adalatr omng-oftmg mukmin.

Abd bin Humaid meriwayatkan dariAr-Rabi' binAnas mengenai firman

Allalr: illr;JJ.il;-{i Ja4 (taituJ jatan orang-orang yang tetah

Englrau anugerahkan nihnat kepada merela) ia berkat4 "Yaitu para nabi,"
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dantentan e #*t:hili fi pu*on fiolanJ meyhayangdinurlca),

iaber*.ata "dng-orang yahudi,'sedangkan '".fi3Ji $s @anmfan fpula
jalan| merekayang sesat), ia berkata, "Orang-orang nashrani."Abd bin

Humaid meriwayatkan senrpa dengan itu dari Mujahid. Iajuga meriwayatkan

serupa dengan itu dari Sa' id bin Jubair.

Abdurr-azzaq dan Ahmad j uga meriwayatkan dalam musnad-qrya, Abd

bin Humaid, Ibnu Jarir, Al Baghawi, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh,

dari Abdullah bin Syaqiq, ia mengatakan, "Orang yang mendgflgar dari

Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku, bahwa saat itubeliau sedang b€rada

di Wadil Quradiataslnrdanlna" laluseoranglaki-lakidariBaniAl Qainbertanya

kepada beliarl 'Siapakatr orang-orang yang dimurkai itu wahai Rasulullah?'

Beliau menjawab,' Ormtg-orang yahudi.' Orang ifu bertarryra lagi,'[alu siapa

ofiurg-orang yang sesat itu?' Beliau menjawab, 'Orang-orang nasrani' ."7r

Hadits tersebtrt diriwayatkanjuga oleh Ibnru Mardawaih dari AMullah

bin Syaqiq dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Aku pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW" lalu disebutkan haditsnya

Diriwayatkan juga oleh Waki', Abd'bin Humaid dan Ibnu Jarir dari

Abdullah bin Syaqiq, ia menuturkan, "Ketika Rasulutlah SAW mengepung

penduduk V/adil Qura, seorang laki-laki bertanya kepada beliau ... dan

seterusnya." Namun dalam riwaya! ini tidak terdapat redaksi "Orang yang

mendengar dari Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku" sebagaimana pada

riwayatyangpertama.

, Diriwayatkan jugaolehAlBaihaqi &dalamAsy-Syt'aD dariAMullah

bin Syaqiq dari seorang laki-laki Bani Al Qain dari pamanrrya, batrwa ia pe .mah

berkata, "Aku menemui Rasulullah SAW" lalu disebutkan haditsnya.T2

Diriwayatkanjuga oleh Sufran bin Uyainah di dalam rqfiir-nya dan Sa'id bin

ltShahih,Ahmad,5177;IbnuJarirdalamlifsir-ny4l/61danAlHaitsrni,Majma'Az-

Ttwa'id,6/3 10, ia berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawinya adalah shahih."
?2 HR. Al Baihaqi, lqy.Syz' ab, 41 6l .
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Manshur, dari Isrna'il bin Abu Khalid, bahwa Nabi SAW bersabda,

cl:aii :;ijtblry ,\'Hi ,,'(* |+:;eUtt (orang-orang yang dimurkai

adalah knum yahudi, sedangkan orang-orangyang sesat adalah kaum

nashrani).kndiriwayatkan juga olehAhmad, AM bin Humai4At-Tirmidzi

dan ia meng-hasan-kanrry4lbnu Jarir, IbnruAl Mundzir, IbnuAbu llatim dan

Ibnu Hibban dalam kitab Shabib-ny4 dari Adi bin Hatim, ia mengatakan,
*Rasulullah SAWbersabda,,s:6i,#Ar'69,ifii'n'nglr- c'3lzlit ;t1

(Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah koum yalrudi, dan

sesungguhnya orang-orang yang sesat itu adalah kaum noshran)."13

Ahmad, Abu Dau4 Ibnu Hibba& Al Hakim daniama-stwhiblrawry4

serta Ath-Thabrani meriwayatkan dari Asy-Syarid, ia menuturkan,
*Rasulullah SAW pernah melintas di dekatku, saat itu aku sedang duduk

begini, aku menempatkan tangan kiriku di belakang punggungku,

sementara aku menempatkan pantatku di tanganku, lalu beliau bersaMa:

tW .r. j!z;!r ty'# (Apa engkau duduk seperti dudubtya orang-

orang yang dimurkaf?)''a Setelah menyebutkan hadits Adi bin Hatim, Ibnu

Katsir mengatakan, "Hadits Adi ini diriwayatkan dari berbagai jalur dan

mempunyai lafaztr yang banyak sehingga menjadi panjang bila disebutkan

semuanS/a-"

Mengikuti penafsiran Nabawi ini adalatr suatu keniscalaaq dan inilatl

yang diamalkan oleh para tokoh tafsir dari kalangan salaf. IbnuAbu Hatim

mengatakaq "Aku tidak mengetatrui adanya perbedaan pendapat di kalangan

para mufassir mengenai penafsiran bahwa 'orang-orang yang dimurkai' itu

adatah 'kaum yatrudi', dan batrwa 'orang-orang yang sesat' itu adalatr 'kaum

nashrani'. Penafsiran Nabawi ini dikuatkan oleh ayat-ayatAl Qur'an. Allah

fu'alaffirmutyang ditujukan kepada Bani Israil di dalam surahAl Baqarall

R St ahih,At:lirmidzi,2954,Ibnu Hibban, 8/48 danAlAlbmi,Shahih AlJami,8202.
7a Isnad-nyaDllc'flAbuDaud,4848;Al Hakirn" 41269; Ibnu Hibban 71474 danAhmad,

4488 dan di dalamnya terdapat Ibnu Juraij, ia adalah zrudallas,dan telah meriwayatkan

hadits secara an'anah.
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,# c'ifiJ-iJ l,y'eiJr1.1-.ii;it;, r &?tt *b'fi-.
3,i 4r* ;-*;"* Aa ;*, itt3 J.:* b:U € *
(Alangkah burubtya fperbuatanJ mereka yang meniual dirinya sendiri

dengan lrekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, lrarena dengki

bahwa Allah menuruikan karunia-Nya kepado siapa yang dikehendaki-

Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murkn

sesudah [mendapatJ kemurkaon. Dan untuk orang-orang yang kafir

siksaan yang menghinakan). ($. ru Baqarah [2] : 90). Alla]r juga berfirman

dalam surahAl Maa'idatr, ; yt + i.;t; d;5 i * #l'# #,

"; ;r;l.'liZiri;ti'*t: t;6(: 6;ii'ia W * +r, "ifr '^A

Wi ,:; *tptl (A (Katalwnlah, 'Apakah aknn aht beritaknn

lrepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari

[orang-orangfasikJ itu di sisi Alloh, yaitu orang-orang yang dikutuki

dan dimurlrai Allah, di antara mereka tadal yong dijadikan kera dan

babi [dan orang yqngJ menyembah thaghut.' Mereka itu lebih buruk

tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus) (Qs. Al Maa'idah

[s]:60).

Di dalam sirahdisebutkan, dari Zaid binAmr bin Nufril: Bahwa ketika

ia keluar bersama serombongan sahabatnya menuju Syam wttuk mencari

ag.rma yang benar, omng-ofturg yahudi mengatakan,'Sungguh engkau tidak

akan masuk bersarna kami sampai engkau mengambil bagian dari kemurkaan

Allah dengan bagianmu.'Ia pun berkata, 'Aku akan lebih terhindari dari

kemurkaanAllah.' Sementara orang-orang nashrani mengatakan,'Sungguh

engkau tidak akan masuk bersama kami sampai engkau mengambil bagian

dari kemtrkainAllah dengan bagianmu.' Ia pun berkata, 'Aku tidak bisa.l

Lalu ia melanjutkan sesuai nalurinya dan menghindari penyemlahan

bertrala"
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Faidah Tentang D.isyariratkan Ta'min (Bacaan
Aamiin) Setelatr Bacaan Al Faatilatr

Ketahuilah, bahwa Sunnah yang shahih, jelas lagi pasti dan

diriwayatkan secara mutaw attir (daibanyak orang kepada banyak orang)

telah mentrnrjukkan disyari'atkannya ta'min setelah bacaanAl Faatilah, di

antaqanya: tladits yang diriwayatkan olehAhmad, Abu Daud danAt-Tirmidzi

dari Wail bin Huja ia mengatakan, "Alar mendengar Rasulullah SAW membaca:
't;fiiJi \:J grq*3i jj p,uran fiatanJ meretra yang dimurtrai

dan bulan [puta jalanJ merelra yang setsat), lalu beliau mengucapkan,

' Aamiin' dengan memanjangkan suaranya.'%

Dalam riwayat Abu Daud disebrrtkan dengan redaksi, "Dengan

mengeraskan suaranya" Hadits ini di-hasan-kan oleh At-Tirmidzi.

Diriwayatkanjuga oleh An-Nasa'i, IbnuAbu Syaibatr, Ibnu Majah sertaAl

Hakim dan ia me*shahih-k amryaDisehrtkan dalam lafaz.h lainnya dari hadits

ini: Batrwabeliau SAWmengucapkan: 4 rI. *t'q,t (lWahaiJ Rabb [tu\,
ampuni-lah alcu. Aamiin). Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al
Baihaqi.T6 Dalam lat'azh lainnya disebutkan, bahwa beliau mengucapkan,

" Aamiin" tiga kali. Demikian yang diriwayatkan olehAth-Thabrani.T

Waki: dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Abu Maisarah, ia

menuturkan, "Ketika Jibril membacakan Fatihatul Kitab kepada Rasulullalt

SAW, lalu ketika sampai pada bacaan: &fi-fui 1i @a bukan [pulajalanJ

75 Shahih, At-Tirmidzi, 248, Abu Daud, 932 dan Al Albani berkata, *Shahih."

?6 AI Haitsami, Al Majma' , dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam di
dalamnya terdapat Ahmad bin Abdul Jabbar Al Athari, dan Ad-Daruquthni

, menganggapnya tsiqah, lalu Abu Kuraib memujinya dan segolongan perawi
menganggapnya dha'if.Ibnu Adi berkata, "Aku tidak melihat ia meriwayatkan hadits
mt nkar."

Aku katakan, Al Hafizh dalam At-Taqrib,"Dha'if, namun haditsnya tentang sejarah

adalah shahih.
7Al Haitsami, Majma' Az-fuwa'id,2lll3,iaberkata,"Ia diriwayatkannya olehAth-

Thabrani dalam Al Kabir dan perawinya tsiqah.
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mercko yang sesat),Jibril mengatakan,'Ucapkanlah: Aamiin.l Maka beliau

pnn mengrrcapkan,' Aamiin' ."

Ibnu Majatrmeriwayatkan dariAli, ia berkata "Aku mendengar apabila

Rasulullalr SAW membaca: iljLXJi 1i (Oo" bukan [pulaialanJ mereka

yang s e sat), beliau mengucaptan,' Aamiin' .'nB

Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr meriwayatkan dari

Abu Musa, ia mengatakan, *Rasulullatr SAWbersaMa -i6li qlrit $t

io' 34 ,,q, ,,irt.;,ilfrl, r:t W 't'jlafli y {dootioia-yar.ni
imarn- memb aca: Ghairil maghduubi I alaihim waladh dhaalliin fbukon

tialan] merekayang dimurftoi dan buftan {pulaialan} mereka yang sesatl,

' maka ucapkanlah:' Aamiin', ni scaya Allah mengabullan untuk knlian)."1e

Al Bukhari, Muslin5 para penyusun kitab Sunan, Ahmad, Ibnu

Abu Syaibah dan yang lainnya, meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAWbersab6q i3#r ,yk qk e'i u"l$ tr1b i6)i Ji( ri!

|t4fltfi6i? Oqpotiti i^o* *rnguropkin aamun maki

ucaplranlah aamiin oleh kalian. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang

ucapan aamiinnya bersamaan dengan ucopan aamiinnya malaikat,

nis;caya diampuni dosanya yang telah lalu).8o

Ahmad, Ibnu Majah dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad

-yang 
kata Al Quthubi shahih- daiAisyalr, tahwa Nabi sAW bersaMa,

*Btip>tur e'i<\'G o,d * ;*, ;3rt; v (orans-orans

Yahudi tidak pernah mendeng$ terhadap kalian karena sesuotu yang

melebihi kedengkian mereko terhadap kalian karena salam [ucapan

salamJ dan ta'min [ucapan aamiinJ)."s|

78 Isnad-nya Dha'fi Ibnu Majah, 854 dan di dalamnya terdapat Ibnu Abu Laila dan di

dha' if-kan oleh jumhur ulama.
D Shahih,Muslim, I/303;Abu Daud,972;An-Nas'i,2l196 dan Ibnu Majah,90I '
n Muttafaq alaift,Al Bukhari, 780 dan Muslim l/307 dari haditsAbu Hurairah.
st shahih,Ibnu Majah, ltb.276;tthmad,61135 danAlAlbanidalunshahihAlJami,

5613.
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trbnu Adimeriwayatkan dari hadits Abu Hurairatr, ia mengatakan,

"RasulullahSAWbersaM4:rlli! ,7$'3 db '€rli.6 ,f ii S'fir"ity
'iJlj ,',-i2), :'69 .t/-.tt lSitu"ggt tnya orang-orang yahudi itu kaum

pendengki, mereka mendengki kalion karena tiga hal, [yaituJ:
Penyebaran salam, pelurusan shaff [barisanJ dan aamiin)' ."

Ath-Thabrani meriwayatkan juga seperti itu dalam Al Ausath

dari.hadits Mu'adz dengan redaksi sepertinya.82 Ibnu Majah
meriwayatkan dengan sanad dha'if da.'i Ibnu Abbas, ia mengatakan

(bahwa Rasulullah SAW bersabda): n*t; O :t * iA, '8'G 6

q, ),;' ,t. rif'6 ,qt ob (Orang-orang yahudi tidak pernah
mendengki terhadap kalian karena sesuatu yang melebihi kedengkian

mereka terhadap aamiin, karena itu, perbanyaklah pengucapan:

aamiin).83 Sisi kelemahannya, bahwa di dalam sanad-nyaterdapat Thalhah

bin Amr, ia perawi yang dha' if.Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas, ia

berkata,..RasulullahSAWbersabau,lj) j ,;rS, i;,j, I, f ,,rji ;,
. a . . .--r-'i iat'r1 11rr e'"$'u; ;g d,qr,i6'l,y$''rai lBarangsiapa

membaca:' Bismillaahir rafumaanir raafuiim' fdengan menyebut nama

Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayangl,kemudian membaca

Fatihatul Kitob, lalu mengucapkan 'oomiin', mako tidak seorang

malailrat pun yang mendekatlmn diri flrepada AllahJ yang berada di
langit, lrecuali memohonkan ampunan untulcltya)." u

Abu Daud meriwayatkan dari Bilal, bahwa ia mengatakan, "Wahai

Rasulullall janganlah engkau mendahuluiku dengan aamiin.'ns

Makua aamrra adalatr kabulkanlah. Al Qtlthubi mengatakan di dalam

v Sonad-nya hasan, Al Haitsami, Majma' Az-Zawa'id,2lll3, ia berkata, "Ia
diriwayatkannya oleh Ath-Thabrani dalan Al Ausath dengan Isnad hasan.

" Isnad-nyadha'fi Ibnu Majah, 857 di dalamnyaterdapatThalhah binAmr.
sAku katakan, "Ad-Dailami sendirian dalam meriwayatkan, di rasa bahwa ia adalah

dha'if wallahu a'alm.
sShahih,Ahmad,Al Musnad,6112 dan l5 danAbu Daud,937 dari hadits Bilal.
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Tafsir-nya,*Makna aamiin mengnrt mayoritas ulama adalah: Ya Allatr,

kabulkanlatr (doa) kami. Ungkapan ini ditempatkan pada ungkapan doa.';

Disebutkan di dalam Ash-Shahhab: Makna aamiin adalah hendaklah

dernikianjadinp"

Juwaibir meriwayatkan seperti itu di dalam Tafsir-nya dari Adh-

Dhahhak dari Ibnu Abbas. waki' dan Ibnu Abu Syaibatr di dalam lt
Mushorauf,meriwayatkan d1ri Hilal bin Yisaf dan Mujahi{ balga keduaryra

mengatakan, "Aamiin adalah salah satu namaAllatr." IbnuAbu Syaibahjuga

meriwayatkan seperti itu dari Hakim bin Jubair. At-Tirmidzi mengatakan,

"lvlaknanya adalah: Janganlah engkau memupuskan harapan kami."

Lafazh' aqnin' dapat diucapkan dengan dua dialelq yaitu dangan madd

(panjang) mengikuti polafaa'iil,seperti kata yaasiin dan tanpa z add $al{JJtr

pendek) mengikuti pola yomiin Dialek yang diucapkan dengan madd

(panjang) adalatr seperti yang dikatakan oleh seorang penyair:

AT i6 r'"rl; ir ?';:t fil V .l z -t

r-r r l.r

Wahai Tuhan, jangan pernah Engkau rampas kccintaannya dariht

Sungguh Allah merahmati hamba yang mengucapkan oomiin.

Penyair lainryra mengatakan:

,S#f t$rte 44
Aamiin, aamiin, aht tidak rela hanya dengan satu

sampai aht menyebutlcannya dua ribu aamiin-

AlJauharimengatakan,"Meniasydid'kanhuruf mimadalahkeliru'

Diriwayatkan dari Al Hasan, Ja'farAsh-shadiq danAl Husain binAl Fadhl,

batrwa pengucapannya adalatr dengan tasydid $aloru me*tasydid'Y,athuruf

mim).Ytzh ammaberarti menujU yakni kami menuju ke arahmu" Denrikian

yang dipaparkan olehAl Qurthubi.

'rjff'l

:rti,?:'li
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Al Jauhri rnengatakan, "Kata oamiin adalah mabni' olat fath(tetap
berkarakatfathah lpadahtxrf nun-nya] dan tidak mengalami perobahan
karena partikel kalimat) seperti halnya kata aina daa kaifakaremadanya
dua sulam pada kata int. Ammana fulaan ta'miinan(Fulan mengucapkan
aamiin). Para ulama berbeda pendapat tentang mengucapkannya *caraj ahr
(nyaring) dan apakatr imam harus mengucapkannya atau tidak? pembatrasan

mengenai hal ini dipaparkan pada pembatrasan tersendiri.
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SURAH AL BAQARAH

Dalam menafsirkan suratrAl Baqarah,Al Qurthubi mengatakan, "(il
surah) lv{adaniyyatr (ditumkan di MadfuEtl), ia dituru*an di beberapa ternpat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ia adalah surat pertama yang ditungrkan

di lvladinalr kecnali firmanAllatr Ta'ala: $ a t * 3;L* t1* i rfi 5 p*
peliharalah dirimu dari [adzab yang teriadi padal hari yang pada waktu

itu lramu semua dikembalikan kepada Allah) (Qs.Al Baqaratr [2]:281),
karena ayat ini adalatr ayat terakhir yang diturunkan dari langit, dan itu

diturunkan pada hari Nahar saat haji Wada' di Mina. Ayat-ayat riba juga

terrnastrk ayat-ayatAl Qur'an yang terakhir ditunrnkan."

Abu Adh-Dharis meriwayatkan dt dalam Fadhail'nya,Abu Ja' farAn-.

Nuhtras di dalam An-N asikh w a Al MansuW4 Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi

dalam Dalail An-Nubuwwah, dari berbagai jalur dari Ibnu Abbas,. ia

mengatakan, "SurahAl Baqaratr dihrrunkan di Madinah." Ibnu Mardawaih

juga meriwayatkan seperti itu dari Abdullatr binAz-Zubair. Abu Daud juga

meriwayatkan di dalam An-NasiHr wa Al Mansukh dari Ikrimah, ia

mengatakan, "Surah yang pertama kali ditunmkan di Madinatl adalatr stnatr

AlBaqaralr"

Keutamaan Surah Al Baqarah

Telrtangkemamaan surahAl Baqarahtelahdiriway*kan dalam sejumlah

hadits, di antararyra:

Hadits pngdiriwayatkan olehMrslim,At-Ttmlidzi,Ahmad,Al Bukhari
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dalam kitab Tarikh-nya, dan Muhammad bin Nashr dari An-Nawwas

Ibnu Sam'an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

,,1; , 
1;t',#r:rri,,Jfu' d : u,k t:js i-!, *it|q, ?i y-iiru, Ci

orls 8i (A.kan didatangkan Al Qur'an pada hari kiamat bersama

orang-orong yang mengamalkanrrya di dunia, mereka didahului oleh

surah Al Baqarah don surah Aali 'Imraan). Untuk keduanya Rasulullah

SAW memberikan tiga perumpamaan yang tidak pematr aku lupakan, beliau

bersabda: "u ;ttl-i 6 lf .b}tt? tl'irs tl &Ei)iit 6i ,ot;6b 6,15?

V,<*t:e ,f ')irt;t ,'Jt1b p lXrauonya ftu seperti dua awan dan

lrcduanya seperti duo nourgon, atau keduanya itu seperti dua nauangan

hitam, atau keduanya itu seperti dua kelompok burung yang
mengembangkan sayapnya, membela orang yong banyak

membacanya)."1

IbnuAbu Syaibah, Ahmad, Ad-Darimi, Mtrtrammad binNashr danAl

Hakim meriwayatkan dari Buraidah (di-shahih-kan oleh Al Hakim), ia

mengatakan, "Rasulullah SAw bersabda: k ;. ai>t LV f*, i;n ,:ius
'tW qi-;yZ,i- l1 ,a:p W'Si (Pelajorilah surah Al'Blqarah, karena

mengambilnya adal ah ke b er kahan s e dangkan meninggalkannya adal ah

kerugian. Dan, itu tidak dapat diraih oleh orang-orang yang bathil).

Kemudian beliau diam sejenak, lalu mengatakaq .ot:;Le lT j a:f)t i:n t:nW
',y it6'.i \1 os-* ji ;.tl;rt; tdk ,';..t ?'it;4"tb o\fi,oryrVi1' 6#p
'Jt* * (petajarilah surah Al Baqarah dan Aali 'Imraan, karena

keduanya adalah Az-Zahrawani yang akan menaungi pembacanya pada

hari kiamat lrelak, kcduanya laluana dua awan atau dua naungan atau

dua kelompok burung yang mengepakkan sryapnya)."2

Ibnu Katsir mengatakan, * Sanod hadits tersebut ftasan berdasarkan

I Shahih, l/554; At-Tirmidzi,Z883 danAhmad; 4/l 83.
lSluhih,Ahmaddalammusnad-nya"51348dan36l;Ad-Darimi,339l danAlHakim,l/

560.
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Effat Muslim. Oiriuaptkanjug senrpa itu olehAbullbai{anmaO, fUnaia

bin Znjaurali Mulinr Ibnu Hibba& Ath-Thabnani, Al Hakfun danAl Baihaqi

dari hadits Abu Umaurah *cara marfu

Hadits tersebut diriwayatkanjuga olehAth-Thabrani danAbu DzrAl
Harawi, serupa dengannya" dengan sanad dhb'if dart IbnuAbbas secara

narfu..Dnwayatkan juga senrya itu olehAl Bazzar dalam Etab Sznaz-nya

&ngan s anad shahih daiAbu Hurairatr *cua marfu '.

Muslim, At-Tirmidzi danAhmad meriwayatkan dari Abu Hurairah:

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: 3,q!i i1 ,1tz S; r**s I
a; t i;; f rF irfL 5ir 4 l gansdntah katian mbniaditan

rutnah-rumah kalian sebagai htburan. Sesung;gUlnrya syetan itu lari dari

rumahyang di dalamnya dibacakan surah Al Baqarah).3

Abu Ubaidjugameriwayatkan senrpa dengan hadits tersebut dariAnas

sechra marfu '.Diriwayatkan juga dari Abu Ad-Dardat secara marfu* darr

serupa dengannya oleh IbnuAdi dalatn ,t4 I Kamil danoleh lbnuAsakir dalam

kitab Tarifut-nya. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dbngan sanad dha'd

dengan redaksi senrpa dengamya, dariAbdullah bin Mugtmtral srrtuamwfu'.

An-Nasa' i, Ath-Thabrani danAl Baihaqijuga meriwayatkan iiOatsi'senrp

dengan itu dari Ibnu Mas'ud secara marfu'namun sanad'nya dha'if-

Diriwayatkanjuga serqpa itu dari haditsnya olehAd-Darimi,al Bailoaqi serta

Al Hakim dan ia met-shah/l-kannya

Abu Ya' la, Ibnu Hibba& Ath-Thabrani danAl Baihaqi meriwayatkan

dari Sahl bin Sa'dAs-Sa'idi, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabdq

.irU ir 'itr y etr; V ,t;1r1;; uit ict ,titl :A flby
J'J'&x, ,',t:.ti'itbi-ixi FelGUt ,;,fi iiii !ri,}Jr (sesungguhryn

,rgolo sesuatu itu ada ptticaW, dan puncakAl W'an adatah surah

Al Baqorah. Barangsiapa membacanya di rumahnya Pada siang hori,

' Stuhrh Muslim, lB59; Ahmad ,2f2t4 dari337, At-Tirmidzi',2t7? &nAlAlbani dalam

SlnhihAtJani,2727.
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maka syetgn ridak akan memasukinyo selama tiga hari, dan barangsiapa

membacanya di rumahnya pada malom hari, maka syetan tidak akan

memasukinya selama tiga malam)."a

Ahmad Muhammad bin Nashr danAth-Thabrani mtriwa5atkan dengan

sanid shahihdari Ma'qil bin Yasar: Batrwa Rasulullatr SAW bersabda:
ajtl,h' :'*j&r' ,&t; t;gt;t Vg S e tj ,:t:ii itr;it ir;i lcflt
t+.'":*f sriJt $i'u ,i4,',ji'"\t (fsuran] At iaqarah adotah

puncabtya Al Qur'an dan Himalrsnya. Setiap ryatnya turun bersama

delapan puluh malaikat, dan ayat: 'Allah tidak ada llah melainkan Dia
Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [mat*tuk-Nyal (Qs. Al
Baqaratr l2J:255) dilceluarkan dari bawsh Arsy, lalu digabunglran

dengannya).5

Al Baghawi meriwayatkan dalam Mujam Ash-Shafoabahdanlbnu

Asakir dalam kitab Tarilrh-nya, dari Rabi'ahA,l.Jurasyi, ia menutukan,
"Rasulullah SAW p€rnah dituoyq'Manakah (bagian)Al Qur'an yang paling

utama?' Beliau menjawab , 'a'tr;t W, fI- 4 i;j;i (Surah yang
menyinggung tentang al baqarah [sapi betina) Ditanyakan lagi,
'[Ba.gian] Al Baqaratr Tana yang paling utama?' Beliau menjawab,

l?, f lUl ,a:11r zr't- e"t y,$t S @yat hrsi don ayat-

ryat penutup surah Al Baqarah, diturunkan dari bawah Arsy)."

n Oha'if,Ibnu Hibban, zlh.7t,Al Baihaqi, Syz'aD,zlh.3tg danAl Haitsami, Majma'
Az-Za wa'id,613ll.

Dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Sa'id bin
Kahlid Al Khuza'i Al Madini, ia adalah dha'il Dan disebutkan oleh Al Albani dalam
Adh-Drn'ifah

tHR. Ahmad dalam musnad-nya,5126, disebutkan juga oleh Al Haisami dalam Al
Majmg'Az-fua'id,6l3ll dan iaberkata, "Diriwayatkan olehAth-Thabrani, dantelah
gugur bagian yang diragukan. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsir-ny4l/32,
yang diragukan telah menjadi jelas, ia adalahAbu Utsman dan bukanAn-Nahdi.

.{ku katakan, "DanAbu Utsman di katakan olehAl hafzh b$wa ia adalah maqbul,
dan hadits dalam isnad-nya adalah dha'if. Watlaahu a'lam.
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Abu ubai4Aluad danAl Bukhari maiwryatkan dalam kitab slwkb
nya secara mu'allaq, Muslim danAn-Nasa'i, dari Usaid bin Hudhair, ia

berkata, "Ketika ia sedang membaca surah Al Baqaratr pada malam hari,

sementara kudanya diambat di sisiryra tiba-tiba kudaryra meronta, lalu diam,

kemudian keadaan pun hening. Kemudian ia melanjutkan lagi bacaannya,

temyata luda itu merontalagi, lalu diam, kemudian hening lagi. Kerndian ia

melanjutkan lagi bacaannya, larda itu pun meronta lagi, lalu diam, kemrdian

heniry lagi. Seladutrya ia menghaxnpfui analarya, Yatrya, yang lokasinlaa dekat

dari situ karena lftalrrdir terjadi apa-apa t*aArynta (teriqiak oleh kudarya).

Tatkala ia meraih anaknya, ia mengangkat kepalanya ke l*grt, tiba-tiba ia

melihat seperti grrmpalan awan, dan di dalamqra terdapat semacam lampu-

lampu yang bergprak naik ke langit sampai tidak tedihat tagi. Pagi harin),a ia

menceritakan hal itu kepada Rasulullatr SAW, maka Rasulullah SAW

berkata, t3r'i u Cjrt <nnukah engkau apa itu?) lamenjawab, 'Tidak

watrai Rasulutlah.' Beliau pun bersabd", j: rl$ifi U::'i&,':lal |:ltt
'& a1r:s r .;uir U4 k'6*tJ ;tljt qu ai"tit matat'kat wn;
mendekat karena suaramu. Sdandainya engkau terus membocatqla, tenta

para malaikat itu akan dapat dilihat oleh manusia, tidak ada yang

t ersemktnyi dori mereka).'{ Hadits ini mempuqrai banyak redaksi.

At-Tirmidzi meriwayatkan dan mag-hasan-kannya juga An-Nasa' i,
Ibnu Majalr, Ibnu Hibban sertaAl Hakim daniamen-shah/l-kannya, dari

Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW hendak mengirim suatu

paukaa lalu beliaumengetes bacaan setiap orang dai mereka-yalmi hafalan

Al Qrn'anrrye, lalu ketika giliran seorang laki-laki yang paling mrda di ailara

mereka, beliau bertany4 tiryi r; igi; ti (Apa yang engkau hafal wahai

Fulan?) Ia menjawab, 'Aku hafal anu, anu, dan strahAl Baqarah.'Beliau

menegaskan lagi,tt i)t i;n'olUt (Engkauhafal surohAt Baqarah?)la

menjawab, 'Ya.'Biliau pun bersabda, 'i:*1i::6 i;3r (Berangfratlahl

6Shohih, AlBukhari,50lE; Musliru l/54t, danAhmaq 3/Sl.
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' E n gkau p e m i m pi n ntercka),.2n

Al Bailraqi meriwayatkan di dalam Ad-Doloil dari Utsman bin Abu Al

AstU ia menuturkan, *Rasulullatl SAW pemah menugaskanku, padahal aku

merupakln orang termuda di antara merekayang diuns 
]saeiffefada 

beliau

Demikian itu karena aku membacakan snrahAl Baqarah."

,.., ...A1 Baihaqi meriwayatkan dalam l sy-Syu' ab dengan sanad shahih,

dari Ash-shalshal bin Ad-Dalhamis: Bahwa Rasulullah SAW

bersabd ;rlf 6:j;ri tt 8:; e1A, ir'r:, rylVt (Bacatah surah At

Baqorah di rumah-rumah knlian, dan i anganlah kalian meni adikannya

s1bgsai htburan). Beliau juga bersabda: q.j 'F e i$t i;r'r; ut
y, e g6; (Dan barangsiapa yang membaca surah Al Baqarah pada

suatu malam, malca akon'dimahkotai dengan mahkoia di surgo).t

Abu Ubaid meriwayatkan dadAbbad binAbba4 dari Jadrbin Hazim,

dari pamalrnya, Jarir bin Yazid: Bahwa para syaikh u/arga Madinah

menceritakan dari Rasulullah SAW, dikatakan kepada beliaq "Tidakkatl

engkau melihat lSabit Ibnru Qais bin SFmmaqy, nmahrryramasih t€rus disinari

lampuJanrpu dari sejak semalam?" Beliau menjawab : e.'r4)t i1V f; 
"lii

(MungWn ia membacq surah Al Baqarah.) Ketika Tsabit ditany4 ia

menjawab, "Aku memtaca suratr Al Baqarah." Ibnu Katsir mengatakaq "Ini

sanadyatgbagus, hanya saja ada seorang perawi yang tidak diketatrui lagi

pr;/tamursal."s

Para imqm hadits telah meriwayatkan banyak hadits mengenai

keutamaannya, juga meriwayatkan banyak sekali atsar sahabat, di antaranya

adalatr tentang kedamaann)? ygng ttnrss mengenai ayd lcursi dan yag ktusus

7 Dta'{; At:finrridzi, 2876; Ibnu Majatr, 21 7; Al Haldm, U  3 dar di dalanrya rcrdapat

Atha' maula Abu Ahmad. Adz-Dzahabi berkata, "Ia tidak diketahui." Dan Al Albani

nen4trlrli f-kmya
rMaudhu',AlBaihaqidalam Asy-Syu'ab,2/455,danAlAlbanimenyebutkannyadalam

Dlu'ifAlJani',5783.
e lbnu Katsir d alam Tofs ir-ny 4 I I 33.
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mengenai Eat-Erd ttrakhir surah ini, sebagiannla telatr dike,mukakan Riumft

lainnya adalah yang menyebutkan tentang keukmaan suratr ini beserta surah

Aali'Imraan, sebagian riwayat-riwayat ini pun telah dikemulokan"

Adajuga riwayat yang menyebtrtlon tentang keutamaan tujuh suratt

)ang pardang, sebagaimana yang diriwayatkan olehAb,u Ubaid dari Watsilah

bin Al Asqa' dari Nabi SAIV, beliau bersabda: $t7lflr 1,r3 6:lr |*bl
#urt>*it ,ii.jr'ttts; npt ',*il5 ,,Hli ik ;p$ |*Ll't
(Afu diberi tujuh [surahJ sebagai pengganti Taurat, dan aht diberi

surah-surah yang lebih dari seratus ayat sebagai pengganti Injil, dan

aht diberi surahyang berulang-ulang sebagai pengganti hbur dan aht
pun telah diutamakan dengan Al Mufoslahal [surah-surah pendekfi. Di
dalm, s mod-nyat€rdapat Sa' id bin BuEiair, ada kelemahan padanfa tladits

ini diriwayatkan juga dengan sanad lainnyadad Sa' id binAbtr rrlal. to

Diriwayatkan juga dari Aisyalu dari Nabi SAW, beliau bersabda:

7'jO '6iSt Vl 'ss, (Barangsiapa yang mengambil yang tuiuh

[sumhJ, maka itu adalah kebaikan."

Diriwayatkan juga dari Aisyah oleh Ahmad dengan lafazh:

BatrwaRasulullatrsAWbersaMa: 'P'iet )ri, 4 iili G:lr ;rll';;
(Barongsiapa mengambil tujuh [surahJ pertama dari Al Qur'an, malco

in adalah kebailcan).tl

Abu ubaid moiwayatlon dari Sa' id bin Jubair mengenai firmanAllah

Ta'ala: r;gi'rttl; A:#;';fi)') (Dan sesungguhnya Kami teloh

berikan kcpadamu tujuh yang dibaca berulory-rl*S\. (Qs. Al Hrjr I I 5] :

87), ia berkat4 *Itu adalah tujuh suah yang panjang; yaitu: Al Baqarab, Aali

'Imaan, An-Nisaa', Al ltdaa'idalL .Al fu'aan, Al A'raafdan Yrmus."

rosfiarrrhAlBaihaqi,1.ry-$z'ab,2llr.4t7,ALllairamidalam Majna'Az-7twa'id,?I
158, ia berkata, "Diriwayatkan olehAhmad danAtbThabrani dengan redaksi sGrupa

dengannya", danAlAlbani menyebutkamya dalanAsl*SluhiWt,l4t0, dan iaberlce,
* Shohih semua jalurnya.'

tr Hasan, Ahmad dalam munad-nya, 6/E2 dan Al Albani dalan shahih Al Jani, 5979.
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Demikianjuga yang dikatakan oleh Mujatrid, Makhul, Athiyyah bin

Qais, AbuMutrammadAl Qari Syaddad binAbdullatl'danYatryrabinAl Harits

A&-Dzimari. :

Ada riwayat yang menunjnkkan maknrhnya seseorangi mengatakan:

Suratr Al BaqaralU surah Aali 'Imraan, surah An-Nisaa' , dan demikian untuk

serntraAl Qnr'an. lbnuAdh-Dharis,Ath-Thabarani di dalamr{/ Ausath,Ibntt

MardawaihdanAl Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dengan

sanad dha'if dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda:

,fik Lr;it {i?2 ,s.t-itti;.ti &ttp Jr "{;t"'g,a}gitV t'i'1pt t
r;f;i ,ot:j,s ilt ,ii f 4 1t i;j-:,i ,i,;a, q;.';U'g'-{;li ,ji ,*t
,k it'jt QangaVtah lalian mengatakan surah Al Baqarah,iangan ptla

surah Aali Imraan, jangan pula surah An-Nisaa', dan begitulah untuk

Al Qur'an seluruhnya, akan tetapi katakantah: Surahyang menyinggung

tentang sapi betina [Al BaqarahJ,.surah yang menyinggung tentang

keluarga Imran [Aati 'ImroanJ, demikian iuga untuk Al Qur'an
seluruhnya)."

IbUu Katsir berkata, "Hadits ters e}n71- ghartb, tidak bisa dikategorikan

marfii' (idak dapat disandarkan kepada Nabi SAW). Di dalam sanad'nya

terdapat Isa bin Maimun Al KhawwastU ia seorang perawi yang riwayatnya

lematU tidak dapat dijadikan hujiah.'r2 Al Baihaqi meriwayatkan di dalam

Asy-Syu' ab dargan sanact shahih dailbntUmar, ia mengatakaq "Janganlafu

kdian mengatakan srratrAl BaqaratU tapi l@takanlah stnah yang menyebUkan

tentang Al Baqaratr (sapi betinal."t'

Telatr diriwayatkan dari sejumlatr satrabat yang menyetisihi ini, di

t2 Dho'ifiiddan,Al Haitsami menyebutkannya dalamMajma'Az-fuwa'id,?ll57,dan
iaberkata, "DiriwayatkanolehAth-Thabrani dalamlI Ausathdandi dalamnyaterdapat

Isa bin Maimun, ia adalah matruk.
tt Dha'ifiiddan,Al Baihaqi dalamAsy-Syu'ab,llh.5l9, dan iaberkata, di dalamnya

terdapat Isa bin Maimun, ia adalah munkoml hadits.
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antaranya ada riwayat valid dalan r4sh"Shahihain dari Ibnu Mas' ud : Bahwa

ia melontarj lrlmlrah dair Bathn Al Wadi (dasarlembatr) dengan memposisikan

Ka'bah di axah kirinya sementara Mina di axah kanatrny4 lalu ia mengatakan,

"[ni lokasi diturunkannya suratr Al BaQaratt."ra lbnuAbu Syaiba]u Ahmad,

Muslim, para penyusun kitabkitab Sunan dan Al Hakim m eriwayatkan dan

Al Hakim men-shahih-kannya, dari Hudzaifah, ia menuturkan, "Aku

melaksanakan shalat bersama Rasulullatr SAW pada suatu malani di bulan

Ramadhan, lalu beliau mulai membacaAl Baqaralr, maka aku bergumam

(menduga),'Beliau akan membacarrya dalam satu raka'at' errryata selanjrrqa

beliar mulai membacaArrMsaa' lalu beliar pm nembacm5a kemrdian mulai

menrbacaAali'Imramdaibeliaumembacm5ait pt p"lrt 
"tt- 

Al Hdits.ts

Ahmad, IbnuAdh-Dharis dan Al Baittaqi meriuaSrdkan dari Aisyah ia

menuttnkan, "Aku penrah melaksanakan shalat malam bersama Rasulullah

SAW, lalu beliau membacaAl Baqara[ Aali Imraan danAn-Nisaa'.'{6Abu

Daud, At-Tirmidzi dalam Asy-Syamafl, An-Nasa'i dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Auf bin Malik Al Asyja'i, ia menuturkan, "Aku
melaksanakan shalat bersama Rasulullatr SAW pada suatu malam, beliau

bendiri lalu membaca stnahAl Baqarah. Tidaklah beliau meleurati suatu ryat
ratrmat pnn kecuali beliau bertrenti (manohon rabmd) ." Al Hadits.

ta Muttafoq alaift, Al Bukhari, 17 49 dan Muslim, 2 1h.943 .
tsshahih, Muslim, l/536 danAhmad,5/384 dan 397.
t6Shahih,At-Tirmidzi dalamAsy-Syama'il,26TlMttlrhtasiar;An-Nasa'i,2D24;Abu

Daud, 873, dan di-shahih-kanolehAl Albani dalam ia adalah termasuk hadit Hudzaifatr
danAufbin Malik.
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'eb *')'1Ea'
B i s mill a ah i n ahm aaninahiim

@Jl
"A$hom miim"(Qs.Al Beqarah [2]: 1)

, Jldidalampenatirannya,Al Qurth$imengatakan,*PraatrliAhuil

berbeda pendapat mengenai hUruf-hurufdi permulaan sejumlatr sgrah. Asy-

Sya'bi, SulxanAts-Isaqrl dan segolongn ahli hadits mengatakaq'Ittr adalah

rahasiaAllah di dalam Al Q1q' a11 daq alah mempunyai ratrasia dalam setiaP

kitabNya. Itu termastrk kalimal mutosyabih (mengandung beberapa

pengertiandar1 sutit difrhryi), traqaAllatr sajayang mengetatruinyadan kanti

{{a\ strka membicaraftanny4 tapi kami mempercayainya' jadi itu diartikan

apa adanya.' f,endapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq

aanatiUinaUThalib."

kbjh;iautr ia mengatakarU "AbuAl-IaitsAs.Samaqandi menyebutkan

dari Umar, Utsman dan Ibpu Mas'ud, batrwa mereka mengatakan, 'Htpuf-

hrrntryang ter-potong-potong terrrastrk pqg disetnhmyikan (maknarrya) yrang

tidak boleh ditafsirkan.' Sementara Abu Hatim mengatakan,'Karni tidak

menemukan hruf-huruf (t€rserdiri) di dalam Al Qw'an keorali yang terdapat

dipamulaanseiumlahsumb dmlcmitidakmengetatruirya ngdikehendaki

olehAllatr' Aza wa Jalla' ."

Ia juga mengatakan, "sejumlah ulamajustru mengatakan,'Bahkan

kami senang membicarakan, kami mencari faidah-midah png dikandurgrya

dan makna-makna yang bisa disingkap padanya.' Mereka pun berbeda

pendapat mengenai hal ini sehingga menjadi banyak pendapat Diriwayatkan

dari Ibnu Abbas dan juga dad Ali, batrwa hunrf-hunrfpng terpotong-potong

di dalam Al Qur'an adalatr nama Allah yang agung, hanya saja kita tidak

mengetahui lengkapnya secara percis." Quthrub, Al Fara' dan yang lairurya

berkata, "Itu adalatr isyarat yang mengnjukkan huntr-hurufhijailryab dengan

Lt4 TAFSIR FATHUL QADIR



ituAllatr mengajarkan kepada bangsaArab saat menantang merckadengan

Al Qur: aq sebab hal itu tidak keluar dari perkataan meteka."

Quthrub berkata, "Dultutya mereka tidak peduli saat mendengarAl

Qrn'an, narnunketikaditunrrkannya ;Jr Aan ;;Jt (Qs.AlA'raaf [7]: I)
mereka mengingkari lafazh ini, saat merekamemberikan perhatian kepada

Nabi SAW itulah beliau menyambtrt mereka denganAl Qur'an yang selar:as,

untuk memantapkannya di dalam pendengaran dan telinga mereka serta

menyampaikan huiiatr atas mereka"

Ada juga yang mengatakan, "Diriwayatkan batrwa ketika kaum

musyrikin tidak memperdulikanAl Qur'an di Makkah dan mengatakan:

y.ifli't of,Bi t:t4 i;X I lJongrrtoh tramu mendengar dengan

,rrggui-rungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk
terhadapnya)(Qs. Fushshilat [4 I ] : 26) makaAllah menrrunkannya [rakni
berupa huruf-hurufJ, mereka pun tercengang,lalu mereka membukakan

penAengan untuk memdengukanAl Qur'an png saelahr!& sehingga d€ngan

begitu telah berlaku hujiah atas mereka."

Segolongan lainnya mengatakan, "Itu adalah huruf-huruf yang

menunjukkan pada nama-nama asalnya, yaitu dengan membuang sebagian

hunrfrrya, misalnya seperti png dikatakan oleh IbnuAbbas dan png lainnya:

Alifdtrr AW lam dan JiWMuz dari Mulrammad. Oe,mitianjuga pendryat

Az-Zt$aj,ia pun mengatakan,' Mereka berpendapag bahwa setiap huruf itu

menyimpulkan maknanya. OrangArab sendiri sudah biasa berbicara dengan

hunrf-hunrfiangdipotong-potong, seperti: Uri,Liri6,H,tit t iiS 6A"um
katakan kepadanya: Berhenti, ia pun menyahut: qaaf fbanya berupa

penggalan katal), yakni: $1 (aku befienti). Dalam hadits juga disebutkan:

y F, # ,Y "v 
oof i 1Bo'o'g'iapa membantu pembunuhan

seorang muslim dengan sepotong kalimat...)""

t7 Dlu'if,IbnuMajalr,2620 danAl bani dalarnDha'{AlJoni',5455,As.Suyutri dalam

Al-Inl i' i Al Mashm' ah, 2l lt? .
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'. 
.,' S}aeqberr'*nq *Yafur mengatakanpenggalanl*a pii (reizfbunutlatrl

dengan kata,jt (rqlb* [yaitu penggalan dari kata uqtul,bila dt-indonesia-

kanmenjadi"bun"sebagaipenggalandarikata'bunutrlah']). Jugasebagaimana

sabda Nabi SA-W, C\ u);k {C"*"Olah dengan pedang sebagai

penm, ar) yakri- $u (penawar/pengobaQ, dalam lafazh lain: l.!u (saksi;."tr

Zaid bin Aslam berkata, "Itu adalah nama-nama surah." At Kalbi

mengatakan, bawah itu adalatr surnpatr-sumpatr yang diungkapkan Allatr

karena kemuliaan dan keutamaan-Nya, dan itu adalah di antara nama-nama-

Nya

Pemaparan paling detail dari para ahli kalam mengenai makna hunrf-

huruf itu adalatr apa yang dikemukakan oleh Az-Zavrakhsyari dalam Al
Kasysp|yarymana ia mengatakan: Ketatruilab bahwa bilaAnda mencermati

apa yang diungkapkan Allatr 
-Yang 

Maha Mulia Kekuasaan-Nya- di

perrrulaan sejumlatr surah dari nama-nama ini, maka akan Anda temukan

setengah nama dari jumlah hunrf kamus (abjad arab) adalah e,mpat belas huruf

secarasama, yattu:.Alif,lam, mim, shad, ra',kaf,, ha',ya', 'ain, tho', sin,

f;a', qaf dam nun yargterdapat di dalam dua puluh sembilan surah, sesuai

denganjumlah huruf-hurufkamus (aliad arab).

Kemudian bilaAnda perhatikan keempat belas hunrfini, anda akan

mendapatinya meliputi semua kriteria jenis-jenis hunrf Ricianny4 bahwa di

antara huruf=huruf itu yang bersifat hams (perhembusnya nafas ketika

mengucapkannya, terjadi karena lemahnya tekanan pada makhraj huruf

tersebut) ada setengatrnya, yaitu: shad, lwf ha, sin danfua'.Yang bersifat

.jahrQ<etika,hunrfdirrcapkanalirannafastertaha&disehbkankuatqratekanan
terhadap maHtraj hurufrrya) ada setengahnya, yaitu: alif,lam, mim, ra',

'ain, tlia', qaf ya' dauarn. Yang bers ttat syiddoh ttertanannya lafryah ketika

diucapkan disebabkan makhraj hunrfrrya tertekan dengan sempurna] ada

setengalrnya, yaitu: alif, kaf, tha' danqaf.Yang bersifat raWtawah (ketika

ts Dha'rf,Ibnu Majah,2606,AlAlbani menyebutkannya dalarn Dha'dllJgmi,4179.
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hunrf diucapkan nafas tidak tertahan, disebabkan lematrnya tekAran tarhadap

makhraj hurufini)adasetengalrnya,yaitu: lam, tho', mim, ra', shad, ha',.

' ain, sin, ba', ya' dan nun.Yang bersifat ithbaaq (merapatnya lidatr pada

atap langit-langit rongga mulut ketika mengucapkannya sehingga terdengar

bunyi yang membesar) ada setengatrrya, yutrt: shad dantha' .Yangbersifat

infitaah(ketika hurufdiucapkan bagian antara langit-langit atas mulut dan

lidatr terbuke sehingga keluar angin dari antara keduanya) ada setengatrnyq

yaitu: alif, lam, mim, ra', kaf ha', to', 'ain, sin, fua'dannun.Yang dari

htxvf qalqalah(yaitu suara tambatran yang kuat danjelas yang terjadi pada

htrruf yang ber-suhtnsetelah menekan p adamakhroi huruf tersebut) ada

setengahny4 yaitu: qaaf dan thaa'.

Kemudian, bilaAnda menelustri perkataan dan susturan-susurumnya,

maka akan anda dapati batrwa huruf-huruf yang tidak diseblftkanAllah dalam

jenis-jenis tadi sudah tercakup di dalarn huruf-hurufyang disebutkan tadi.

Makq Matrasuci D zatyanghikmah-Nya menyenttrh segala sesuatu. Anda

pun telah mengetahui bahwa bagian tersebesar sesuatu mewakili seqratu itu

secara kesehrnrharu dan ini png sesuai dengan yang gqa pengungkapan hTf-
hunrfyang diturunkan itu dan peringkasannya, jadi seolah-olahAllah-yang

Matra Mulia Nama-Nya- telah memberikan kepada bangsa Arab tafazh-

lafaztr yang dari situ bisa tersusun perkataan mereka ini sebagai isyarat mtuk

membungkam mereka dan memastikan hujjatr atas mereka. Hal yang

menurjuldranbahwa ituadalahhun$hunrfkamtspng lebihbaryakdigunalcn

dalam susruum perkataan, bahwa ol if dan I am adalahyang paling banyak

digunakan, dan itu yang paling banyak disebutkan pada sebagian besar

permulaan-permulaan surah itu secara berulang-ulang, yaitupada permulaan

surah Al Baqarah, Aali'Imiaan, Ar-Ruum, Al'Ankabuut, Luqmaan, As-

Sajdall Al A' raa[ fu-Ra' d, Yuunus, Ibrahim, Hurd, Yuusuf dan Al Hijr'."

Aku katakan: Analisa ini tidak melatrirkan kesimpulan yang dapat

dianggap. Rinciannya: Bila png dimalsud itu adalah untuk mem?stikan hujiatt

dan pembungkarnan sebagaimana yang dikatakannya, maka mudah saja
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diltatakan"kepada mereka: Al Qtrr'an ini terdiri dad hmf-hurufyang biasa

kalian gurakan dalam pernbicman kaliaq bukan dengan hunrf-hunrf yang

berbeda dengan itu Irdaka hal ini menjadi pembungkam dan pemaSian huiiatt

yang dapat difahalni oleh setiap orang yang mendengarnya tanpa harus

menyelinap dan mengintip, dantanpa hanrs mencerai-cemaikanhunrf-hurufitu

di permulaan kedua puluh sembilan sr.uah itq ka€na huruf-huruf itu memang

tidak dapat difahami oleh seorang pun yang mendengamya dan tidak dapat

dinalar, sehingga tidak layak dianggap sebagai pembungkarn dan untuk

m€mastikanhujjah,bagairnarapunkondisirya,karenasesunggrnryaituadalall

perkara yang di luarjangkauan pemahamaq yang memang sudah tersusun

seperti demikiarl namqn yang mendengamlratidak dapat mematramiryra.

Para atrli ilmu pun tidak menyebutkan seorang pun dari masa jatriliyatr

yang ditantang olehAl Qrn'an, batrwa ada di antara merekayang mematrami

sebagian hrinrf-hunrfitq walau tidak semuanya, dan yang setengah itu telatl

mencakup semuajenis hurufdengan kriteriatersebtrt.

Jadi ini tidak ada gunmya baik bagi orang jatriliyah, orang Islam, orang

yang mengakui, orang yang mengingkari, omng yang pasrah (menerima apa

adanya), maupun orang yang menentang, dan tidak benar bila diasumsikan

sebagai salatr sattr maksud Rabb SWT yang menrmmkanAl Kitab ini untuk

membimbing kepada spri'at-syari' at-Nya dan sebagai petunjuk.

Anggaplatr batrwa ini memang suatu hal yang menakjubkan dan poin

yang asing, namm itu tidak termas*fashalwh mauptn b alaglnh sehingga

dianggap sebagai perkataan yang baligh atatfasih.Demikian ini, karena

huruf-hurufyang terletak di permulaan sejumlatr suratr itu tidak termasuk

perkataan bangsa Arab, sehingga tidak tepat bila dicap dengan kedua kriteria

ihr.

Intinya, batrwa itu memang termasuk jenis huruf-hurufyang biasa

Agrrnafun aaarn perkataan merek4 sehingga tidak tercakup dalam hal yang

aiseUrr*anrryra lagi ptrla kalarptur inr dianggap sebagai kdimat-kalim atyarng
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disusun dengan anggapan ada mdkhayang,ierkdridtrng sebelumnya auu

. setelahnya, itu pun tidak tepat bila dicap dengan laiteria.inir,karena htrruf-

humfitu terlalu unum, tidak dapat difatranri oleh png mandengarrryra, kecuali

oraog yang menjelaskannya itu memberikan contoh seperti bonfuk yang

hendak dijelaskannya itu:.Dan tentunya, itu tidak tennasuk/asi ahah dart

b al aghah, batrlcan sebaliknya

JikaAnda memalrami demikian, maka ketatruila[ batrua orang yang

membicarakan teniang penjelasan makna-maloalnmf-hunfter$ebut dengan

memastikan bahwa keterangannya itulatr 1lang dimaksud olehAll ah Aza wa

Jalla,maka ia telatr melakukan kesalalran yang fatal serta telatr merangkai

pemaharnan dan klaimnya dangan penyimpangrin yang berat. Sebab, bila
penafsirannya terhadap hunrf-hunrf itu dinrjukkan kepada bahasa Arab dan

ilmu-ilmunyq berarti itu adalatr kedustaan ydng n)rat& karena orang-orang

Arab tidak pemah berbicara seperti itu, dan orang png madengamya dari

kalangan mereka pun akan menganggap perkataan itu kacau Namun hal ini
tidak b€rmti' menafikan batrwa mereka pun biasa menyinglrat km yang h€odak

diucapka4 karena bila mereka melalnrkan itu selalu didahului oleh sesuatu

yang menrmjukkannya dan mengindikasikan maknarya, sehingga orapg lang
mendengamya prm tidak akan samar, sebagaimana yang telah dijelaskan

Dari sisi ini, pemikiran mereka tidak mengen4 mana kaitann),a dengan

kunci-kunci pembtrka di pangl€t suatr-surah itu? Jika anda telah memahami

demikian, yaitu tidak mungkin mengambil manfaat dai apa yang mereka

ryratakan dari segi bahasanya bangsa Arab dan ilmu-ilmrryra, maka tidak ada

lagi yang tenisakecuali salah satu dari dua hal berikut:

Pertama: Penafsiran hanya semata-mata dengan pendapat yang

memang dilarang dan ada anqmannya. Sementara para atrli ilmu adalatr

kalangan yang lebih bertrak untuk menghindarirrya dm memgbalangi orang lain

menujrmya serta menuttp j altrnyq karena mereka adalatr karm yang paling

takut karenaAllah SWT untuk menjadikan Kitabullatr SWT sebagai mainan

danmempermainkanrgra sertamengedepankankedungrrarpurdangan mereka
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dan lelucon-lelucon pemeirarmgsla :*tm^ 
-

Kedua:Penafsirur dengan berpatokan pada pembuat syari'at. Inilah

yang lugas lagi jelas dan jalan yang ltrrus, batrkan inilah satu-satunya yang

tepat sedangkan selainnya adalatr keliru" dan inilahjalan sematalc sehingga

yangselairqadianggaptidakada lvlakabagi ngtelatrmenarym<ansesuanl

dari ini, maka hendaklah ia mengatakan dengan sepenuh mulutnlra dan

berbicrya berdaskan ilmu yang telatr dicapaiqra sedarykm bagi yang belum

merrmpai apa+pa dari itq maka hendalcrqaa ia mengatakan, 
*Aktr tidak tatnr,'

atau *Allatr lebih mengetatrui tentang maksud-Nya" Karena ada larangan

yarrg pasti tentang mencari-cari pengertian tentang mutosyabihdan upaya

untuk mengkaji itnunya" walaupun itu menrpakan lafazh-lafazhArab dan

susunann)ra dapat difatrami.

Allah telatr mencap perbuatan itu sebagai perfouatan orang-orang yang

hatinya dipenuni penyrmpangap. talu, bagaimana kita menghadapinya?

Semestinya dikatakan: Itu termdsuk yang sangat mutasyabih, karena tidak

adajalan wrtuk memahaminya dan tidak tercakup datam lingkup pe*ataan

bangsaArab. Bagaimana lagi, karena hal itu Ounf-huruf di permulaan surah)

di luarsemuaitu?

Coba perhatikan! bagaimana orang{ftIng yahudi itu memahami ketika

mereka mendengar Ji, karena mereka itu tidak pemah menemukannya

dalam gaya batrasa bangsa Arab, maka mereka memahami batrwa huruf-

huruftersebrs adalatr nnnus yang mereka istilalrkan dengan angka-mgka 1lang

dit*apkan untuk masing-masing hurut, sebagaimana png disebutkm dalam

riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Al Bulrtari dalam kitab Tarikh-

nya dan Ibnu Jarir dengan sanad dha'if, dan Ibnu Abbas, dari Jabir bin

AMullalL ia menuturkan, "Suatu ketikaAbu Yasir binAkhthab bersama

sejmlahYahdi meleumi Rastrlullah SAW, saat iu beliau sedmg membacakan

pcrmnlaansnahalBaqzrntr r'A $,:. L iiuq',i O;I t(Aliflaqnmiim.

Kitab [Al Qur:anJ ini tidak ada kcraguan),lalu ia menemui saudaranya,

>raitu Huyay binAlhthab yang sedang bersama sej"mlah olang yahdi, ia pun
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berkata, 'Apa kalian tahu, demiAllah, aku tadi mendengar Muhammad

membacakan apa yang diturunkan (diwahyukan) kepadanya,
,:'4iil.r 6Jr (Alif laam miim. Kitab tAt eur'anJ in),Huyay
bertany4' Engkau mendengamya?' Abrr Yasir mejawab,' Benar.'

lalu Huyay bersama orang-orang phtrdi itu menemui Rasulullah SAV/,

lalu mereka berkata,'watrai Mutrammad benarkah engkau tadi membacakan

apa yang diturunkan kepadarnu: .i t- ii !U.t 6Jr (Alif laam miim.

Kitab [Al Qur' anJ lni), Beliau menjawab,' B enor.' Mereka bertanya lagi,
'Apakah Jibril membawakan inikepadamu dari sisiAltah?, Beliau menja\rab,

' Benar.' Mereka berkata lagi, 'sebelummu sudatr ada sejumlatr nabi yang

dirrusr namm l<ami tidak pernah memgetatrui adarqa ketermgan urfuk smrang

nabi pun berapa lama ketcuasaanny4 dan berapa lana umur umatnyq selain

engkau'

Kerntdian Hrryray mengbadap kepada orang-orang

lantas berkat4' Alif adalah sanl laom ,irga pulutu niizr empat puluh. Jadi ini
jumlahnya tujuh pulutr satu. Apakah kalian akan memasuki agama seorang

nabi yang masa kekuasaaannya dan umurumatnya hanya tujuh puluh satu

tatlrn?' Kemudian ia kembali menghadap kepada Rasulullah SAW lalu
berkata, 'Wahai Muhammad, apa selain ini ada yang tainnya?' Beliau
mer{awab, 'Ada."Apa ifu?'tanyanya. Beliaumenjawab, ' ;;Jf .Huyay
berkatq 'Ini lebih berat dan lebih panj ang. Alifadalatr satq taazr tigapulub,

miim errrptprluh dansftaadsembilanpuhrh. Jadi inijumlahnlna seratus enam

puluh satu tahu" Apa ada yang lainryra selain ini umhai Mutrammad?' Beliatr

menjawab, 'Ada.l'Apa itu?' tanyanya. Beliau menjawab, .rJt'. Huyay
berkata' Ini lebih berat dan lebih panj ang. Alif adalah *g laom tigapulult
dan rm' dvaratus. Jadi ini jumlatrnya dua ratu tiga puluh satu tahun. Apa
adayang lainnya?' Beliau menjawab,' Ado Fl Huyay berkata ilni lebih
berat dan lebih pnja$g; Alifadalahs*4 kiontgapululr, zliirz empat pultrlr,

dan raa'dua ratus. Jadi ini jumlatrnya dua ratus tujuh puluh satu tahun.'

Kerlrdian Huyay berkata'Perkaramu ini benr-benrmembingungkan hmi
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wahai Mrhammad, sampai.sampai kami tidak meagetahui, apakah engkau

diberi sedikit atau diberi banyak?' Kemudian mereka berdiri, laluAbuYasir

berkata kepada saudaranya itu, yakni Huyay dan para pendeta yang

bersamanya, 'Apa kalian tidak tahu, kalau-kalau semua itu digabungkan

semuanya untuk Muhammad, yaitu tujtrh puluh satq seratus ernm puhrh safiL

dua ratus tiga puluh satu dan dua ratus tujutr puluh satu, sehingga itu semua

jumlaturya tujuh ratus tiga pulutr anpat tatrun' Mereka menjawab,'Perkararryra

tiaat i etas bagi karnl.' t r

Lalu orang-olang menyatakan bahwa uy2t, ilii Srf eli';,
,! trr't3! |ls#itf ,;aSt,*:-t;'^r,**i 1oia-tah yons
menurunkan Al Kitab [Al Qur'anJ kcpada kamu. Di antara,fisiJnya

ada ayat-ayot yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi AI Qur'an dan

yang lain [ayat -oyat] mutasyaab ihoat) (Qs. Aali' Inuaan 131: 7) dittuunkan

berkenaan dengan mereka itu."

' Cobaperhatikan,sampaidimanapemalramanmerek4yaitumengenai

pe*ara yang hanya berlalu di kalangan rn€rpl<a itq yakni mengadkan hurf-
huruf itu dengaq angka-anglo tertentu, padahal itu saqa sekali tidak termas*
bahasa bangsa.Arab. Coba renungkan, peran mana yang lebih layak untuk

diterangkan dari Rasulullah SAW mgngenai ini, karena mereka itu telah

menetapkan apa yaog mereka fahami itu saat mendengari
,

.?,': /Tq,'i (D;Jl (Alf laam miim. Kitab [Al Qur'onJ izi), dengan

tprsebrr yang melatrirkan fiustasi untuk menyambrfr senran beliau

dan masuk ke dalqq syari'atrya Seandainya ada pengertian png logis untuk

itudan indikasi yang dapat difahami, tentulah Rasulullah SAW pun sudatr

lebihdulu menyangkal apa yang mereka asumsikan itt1 sehingga apa yang

beliau bawakan itu tidak melahirkan keraguan terhadap orang-orang.yang

b€,Emtan)€-

BilaAnda berkata" "Apa ada keterangan yang pa*i dari Rasulullah

te I s ru&rrya dlu' if , lbnu I arir, I t7 I .
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SAW mengenai hrrrtrhuntrdi perrnrlaar sejumlah suratr itu fmg bilsa dijadikan

pedoman?"Aku katakan,"'Aku tidak mengetatrui batrwa Rasulullah SAW

pemah membicarakan sesuatu mengemai makna-maknany4 bahwa keterangan

yang valid dari beliau hanya berupa bilangan hunrf-hunrfrrya." Al Bukhari

mengelnarkan riwayat dalam k rtab Toith-nyajugaAt-Ttrmidzi dan ia men-

shahih-kanrryaserta Al Hakim yang juga men-shahih-kanny4 dari Ibnu

Mas'ud,iamengatakan,"RasulullahsAWbelsabda: ilr ..'rif 'U 6? ti V
,:J? iyt ,u? ".al'St ,t? d' ']if i +,rrtf 

'?:" 
",ui4 ,ri3 'ni

'J"e (Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah, maka

boginya satu kcbaikan, dan satu kcbaikan itu [diganiarJ dengan sepuluh

kali lipatnya. Aku tidak mengtttakon Aldlaan miim in sau huruf, akan

tetapi, alif satu hurufi laam satu hurttf dan miim satu huntfl." Selain ini,

adajalw-jalur periwayatan lainnyayang bernrmber dati Ibnu Mas'ud.2o Ibnu

Abu Syaibalr dan NBazzar,.juga mengeluarkan riwayat 1aqg meNryeruPai ini

seouamarfit'dengatsanaddha'if dartAtfi binMalikAlAsyja'i.

JikaAnda mengatakan, "Adakatl sesuatu dari itu yang diriwayatkan

dari para sahabat dengan sanad yang bersambung kepada yang

mengucapkannya, ataukatr yang ada hanya apa yang tadi telah dikemukakan

oleh Al Qurttrubi dari Ibnu Abbas danAli saja?" Aku katakan, *Ibnu Jarir

telah meriwayatkan d+njWa Al Baihaqi dalam larab Al Astna' w a Ash$hifat,

dari Ibnu Mas'u4 batrwa ia berkata' Jg adalah hrruf-hurufyang diambil

dari hunGhunrfnama Allah'."

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan Ibnu Marda\Maih meriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud tentang firrranAllatr: ;3tr-f daf,i - . ., 'T'{ama yang (kata-

katanya) dipotong-potong."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mrmdzir, Ibnu Hatim dan Ibnu Mardawaih sertaAl

Baihaqi dalam kitab Al Asmatmeriwayatkan dari Ibnu Abbas juga

n Shahih,At-Tirmidzi, 29 I 00; Ad-Darini *carg nouq$, 330t danAl Albani dalam

ShahihAlJami,&69.
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:ehiansfinrm+ryt j3r, 4Sr , .).1,' ;Jt, ;*;*cb, 1b, ;.J,
p, ?, ?, E, dan :), iu berkata, *Itu adalatr sumpatr yang

disumpahkan olehAllalu dan itu termasuk ruuna-namaAllah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'trd tentang firmanAllatr : ;Jt,
ia berkata "Itu adalah namaAllatr yangAgung."

AbdbinHumaid riwayatdariAr-Rabi'binAnastentang

fi rm an Allatr : ;J t,ia berkata, * Al if adalahkunci (inisial) nam a Allab, t am

adalatr ktrnci nama-Nya Lathiif (lvlahaHalus), dan mim adalahhrnci nama-

NyA M aj i id (Maha Mulia)."

Telatr diriwayatkan juga menyerupai penafsimn-penafsiran tadi dari

segolongan tabi' in, di antaranya: Ikrimatr, Asy-Sya'bi,As-Suddi, Qatadatu

MujahiddanAlHasan.

JikaAnda mengatakan, "Apa boleh mengikuti salatr seorang satraUat

yang mengatakan sesuzrtu tentang penafsiran permulaan-perrnrlaan sejumlah

sratr itu bila sarud-nya slwhft hingga bemambung kepadanya?'Aku kaukaq

'tTidakbolehkarenaalasar.r-alasanyangtelahdikemukakantadi,kecualibila

satrabat itumengaralannya berdasa*an ilmu yang diterimanya dari Rasulullah

SAW."

JikaAnda mengatakan, "Ini termasuk perkara yang tidak memberikan

nrang untuk berijtihad di dalamnya dan tidalc ada porsi bagi baltasan1la bansa

Arab, lalu mengapa tidak boleh disandarkan (kepada sahabat yang

melontarkannyaf" Aku katakan, "Menjadikan perkara ini sebagai perkara

yang hanya disanda*an-kepada sahabat yang melontarkannlrr--, walarryrm

itu memang dikatakan oleh segolongan ahli Ushul dan yang lainny4 maka hal

ini bukan menryakan hal yang menentamkan dada para perulis, apalagi pada

bidang int 1,laitu penaftiran lGlamullah SWI karqna silop ini berarti memasuki

batraya besar yang tidak ada dalil shahih-nyakecuali berupa perkataan

mereka:Bahwasangattidakmungkinpamsatmbat (menafsidran)

hanya semata-mata dengan pendapat belaka unttrk perkara yang tidak
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mcmh*arumg ijdhad""

Namun anggapan k*idak mungkinan ini tidak menjamin untuk tidak

terjebak ke dalam batraya ancaman yang berat, sebab mungkin saja sebagian

satrabat menafsirkan sebagi an ayat mutasyabii, sebagaimana yang banyak

Anda temukan dalam tafsir-tafsir yang dinukil dari merek4 lalu menjadikan

pangkal-pangkal surah ini termasuk di antara yang mutasyabih itu.

Lain dari itu masih ada halangan lainnya yaitu, bahwa apa yang

diriwayatkan dari para sahabat itu pada polemik ini juga saling kontradiktif,

bila kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh salah seorang mereka dengan

meninggalkanyang lainny4 berarti pengamalan ini pun tanpa dasar, tapi bila

mengamalkan semuanya, berarti kita mengamalkan hal-hal yang saling

kontradiktif, dan itu tidak boleh.

Halangan lainnya, bila sesuatu yang mereka katakan itu berasal dari

Nabi SAW, tentulatr mereka akan satu pendapat dan tidak berselisih pendapat,

sebagaimanape*axa-perkam lainyang bersumbo dari beliau Namrmkarena

dalarn hal ini temyata para sahabat saling berbeda pendapat, maka kita pun

tatru batrwa penafsiran itu tidak berasal dari Nabi SAW. Kemudian, jika
memang mereka mempunyai sesuatu yang berasal dari Nabi SAW dalam

masalatr ini, tentulah mereka tidak akan melewatkan ceritanya dari beliau"

dan tentulah mereka akan menyandarkan penafsiran itu kepada beliau, apalagi

ketika terjadiryra perbedaan pendapat di kalangan mereka dan simparg siumya

pandangan mereka dalam perkara ini yang tidak ada nrangnya dan tidak pula

ada porsinya bagi bahasanya bangsa Arab.

Menurutku secara pribadi serta bagi setiap yang menghendaki jalan

selamat dan mengikuti para pendatrulu uma! hendalorya tidak membicarakan

hal itu namun dengan t€ee mengakui bahwa ditunmkannya hal itu mengandung

hikmahAll ahAzza wa Jallayatgtidak dapat dijangkau oleh akal kita dan

tidak dapat disentuh oleh nalar kita. Jika anda telatr mencapai keselamatan

dari kesimpangsiuran, maka janganlah anda melampauinya. Nanti akan
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dikemukakan,pembahasan yang lutgut panjang saat menafsirkan ayat:

3. ( er, : i,'f$ l4i ii,.$,- 
r,StelE'ri 1ot antara fisiJnya ada

ayat-ayat yang muhkomat, itulah poleok-pokok isi Al Qur'an, dan yang

lain [ayat-ayatJ mutasyaabihaat) (Qs. Aali'Iinraan [3] : 7) dan analisisnya

yang disertai dengan penalaran dan pemikiran yang benar.
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@',n*3,,sai: y.:;: s l + ii :ru.'i

uKitob (At Qur'an) ini tidak ada heraguan padanya; petaniuk bagi

mereka yong bertaqwa" (Qs. Al Baqarah [2lz 2)

Katapenunj,rk u4u adalatrmenunjukkanAl Kitab (Al Qur'an) yang

disebutkan setelah kata ini.

Ibnu Jarirberkata' "IbnuAbbas berkata'l' ii 141't (artinyaKiau

ini) Demikianjnga yang dikatakan oleh Mujatri{ Ilaimalu Sa'id bin Jubair,

As-Suddi, Muqatil, Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraij.Al Bukhari juga

menyebutkandemikian dariAbuubaidah

Orang-orang Arab kadang menggunakan kata penunjuk gntuk

menunjnkkan yang jauh dan Shaib (ndakdi tempaD dengan kata yang biasa

digrmakan tufilk menunjut*an sesuatu yang &lrai, dn Mlnr (ada di tempd;'

sebagimura yang dikatlcaan oleh Khifaf:

&-i uf '4Gy'J11t ,*'pU g'Sri'i'Jif

Alat katakan lccpadanya, sedangkon tombok tengoft menguctrhon

teresqmYa,

Cermotilah IfiW balwo afu dalah ittr

Yakni,aleradalahini.

Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala: ;!it;!i.dt5
L.li\fi:&S (Yans demiflan itu ialah Yans minsetalrui vang

ghaib daiyangnyata, YangMaha Pert'asalagi Maha P-enyayang). (Qs

As-Sajdah [32!:6), # ;ttetttq$;t$L"V) (Dan itulah

hujjah Kami yang Kami berikan lwpada lbrahim untuk menghadapi

kmtmnya)(Qs. Al Adaam [6]: 83), ,l*gb $&r;{X. Umon

ayat-ayat Allah, Kami bacakan oyat'ayat itu kepadanz) (Qs. Al

Baqaralr l2l:252,Aali Itnraan [3]: 108 dan Al Jaatsiyatr [a5]: 6) dan
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"3{r't.7'?*-<J.'i(DelnikianlahtrutcumAtlahyangditetapkan-

Nya di antara komu). (Qs. Al Mumtahanatr [60]: l0).

Adajugaymgmengatakmbatrwaituadalahkatapenunjtrkuntuk sesuatu

yang tidak di tempat. Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai hal
yang ghaib (tidak di tempat) itu. satu pendapat mengatakan: Itu adalatr Al
Kitab yang menuliskan kebatragiaan, kesengsaman, ajal danrezekibagi pam

makhluk.
al

y,AJ \ (ndak ada keraguan padanya), yakni tidak tergantikan.

Ada yang mengatakan: Al Kitab yang telah dituliskanAllah atas dirinya sejak

azali itu adalatr: Batrwa ratrmat-Nya (kasih sayang-Nya) mendahului
kemnrkaan-Nya, sebagaimana yang disebtrtkan dr dalam s:hahih Muslim dai
Abu Hurairah, ia berkata, iRasulullah SAW bersaMa, 6l;rir ilr ;altll'e'+'*)?t1.itit*y'# * e yy e'6 (ietetah Auah
selesai menciptalron makhluk, Allah mencatatkan di dalam sebuah kitab
atas diri-Nya, dan itu disimpan af ifiNyb, futiitu) : Sesunggahrrya rahmat-

Ku mengalahkahlcan kimurlwgn-Ku),'1 Dalan fwayat lain dicantumkan
dengan kata '-*(mendahului).2r Ada juga yang mengatakan: Itu adalah

isyarat tentang apa yang telah diturunkan di Makkah. Ada juga yang

mengatakan: Mengisyaratkan apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil.
Adajuga png mengilakaniMengi.qru:atkan kepada firman-Np yang sebelum

itu, yaitu J1, pendapat ini diunggulkan oleh Az-Zamal&syari,.Mengenai

penafsiran ini ada perbedaan pendapal hingga mencapai sepuluh pendapat

sebagaimana yang dikemukakan olehAl Qurthubi, sedangkan yang paling

mendekati kebenaran adalatr yang telatr kami kemukakan

Kata penunjuk itu $rakni $.'s)r.!ugf mubtado', * r-,ii adalatr

s ifat -ny a, ssdangkal khob ar -rry a adal* q ;j S.

Orang yang menetapkan ;J1 sebagai mubtado''-oya, maka ia
menetapkan jU t sebagai mubtada' kedua sedangkan khab ar-nyaadalatr

2t Shahih, HR. Muslim dengan duaredaksi,4Dl|T dan 210t.
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l#i, a:tau sebagu sifat-nya' Kemudian khabar'nya jug.a adalah
'gei!. 

Bisa iuga mubatada'-nya muqaddar (tidak ditampakx<an),

sedangkanHtabar-nyaadale;lf danyangsetelahnya.

UJr adalatr mashdar (kata kerja yang dibendakan), I'aitu kegalauan

dan kekacauan j iwa. Ada yang mengatakan: qr-] l adalatr Cfi.lr (teraguanl.

IbnuAbu Hatim mengatakan, *Aku tidak mengetatrui adanya perbedaan

pendapat mengenai hal ini.' ..i]tr kudrrg juga digrrnakan dalam perkara

tuduhan dan kebutuhan, demikian yang dikemukakan olehAl Qtrttrubi.

Pangertiannya adalah penafian yang bersifat tmum, yaitu: Batrwa kiab ini

tidak berpotensi untuk diragukan karena indikasiryrra sangat jelas sehingga

menempati status bukti yan! pasti, karena memang'tidak selayaknya

menimbulkan keragrran di dalamnya dalarr bentuk rya pur"

Waqaf(berhentinya bacaan) pada kata L uaA"ft bacaan yang

masyhnr. Dan telah diriwayatkan dari Nafi' danAshim, bhwawaqaf'nya

Disebutkan dalan Al Kasysyaf:Bagi yang menghentikan bacaan -
pada tanda tersebut- hendaknya meniatkannya sebagai khabar.Contoh

lafuuryayang serupaituadalahayat:'p <liS.5<Urot berkata, "Tidak

ada kemudharatan [bagt kamiJ ') (Qs.Asy-Syu'araa' [26]: 50), dan

perkataan oranqArab , ;i'l (tidak apa-apa), ini serlng digrrnakanhalam

percakapan ofturg-orang Hijaz. Estimasinya: Tidak diragukan bahwa di

dalamnya terdapat petunjuk.

a'.rlr adalah mashdar. Az'Zamal*hsy4ri mengatakarS *Itu adalatr

penrnjuk yang menganta*an kepada keinginaq U{rtinta aaafah disehlkanrya

kesesatan pada kebalikarurya" Status kata ini (),akni l<ata ,s!i) qdrllat rafa'

sebagai mubtada',.sedangkan khabar-ny a adalah zharf yarrg disebu&an

sebelnmnya. Al Qurttrubi berkata, *At Huda ai/oiua macam ,yuttadilalah
dan taufiq. Huda dilalahadalatr yang diberikan kepa{ para rasul beserta

para pengikut mereka. Allatr Ta'ala befirmaru * ;fi W (dan bagi tia?
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tiap lraun. ada orang yang meqberi petunjuk). (Qs. Ar-Ra'd [3]: 7)

f;:J yi At &# 'ifi| <o* sesungsuhnya kamu benar-benar

m e m b e r i p e tunj uk lre p a da, j al a n y an g luru) (Qs. Asy- S yuuraa l42l : 52)."

Allah menetapkan al huda itu bagi mereka, yang artinya adalah

petunjuk" seruan dan peringatan. HanyaAllatr yang memil:&i al hudayang

bemakna tu lad (dtrktrngan) dan taufi q, Alah telah mengatakan kepada Nabi-
'Nya SAW, ;+i ir-s* SUJ;\ (Sesunsguhnya kamu tidak akan

da,pat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi) (Qs. Al

Qqhash [28]: 56) hudayang seperti ini bermakna menciptakan keimanan di

dalam hati. Contohlairuryaadalatr ayt: ilii 4 ":i *ry'3i lUeretra

itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya). (Qs. Al Baqaralt

t2l: 5) aan ',tii6#-fri$S Qetapi Allah memberi petunjuk

lrepada orangyang dikehendaH-Nya). (Qs. Al Qashash [28]: 56)."

;13 adalatr mereka yang telatr mantapkotakwaannya. Ibnu Faris

mengatakaa'?enge,rtianasalryrasecaaetimologiadalahsodikitp,aperkauar"

Dikatakan di dalam I I Kasysyaf. oilir s.t"ra etimologi adalah ismfa'il
(sebutan subyek), yaitu dari kata'062(dijaganya) sehingga .r$ (ia terjaea).

&-rif I artiny a zflidr(pemeliharaanj, contoh kalimat grt ;.i ftuda yang

dipelihara) . aiE ',i e rliJrr oJL (binatang ini menjaga orang yang

didekatnya) yainrapabilaiaterkena serpihan grlnpalantanatr. Dar1 l6lt h,
adalah menjaga kukunya agar tidak terkena sesuatu pun yang dapat

menyakitinya. Sedangkan dalam terminologi syari'a! artinya adalah: Orang

yang menjaga dirinya dari hal-hal yang melahirkan sanksi, baik berupa

melakukan perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan."

Ibnu Jarir meriwayatkan, danjugaAl Hakim yang kemudian men-

shahih-kanrry4 dari Ibnu Abbas: Bahwa ,'=,k 3i adalatr Al Qur'an,
a - a-

sedangkan yA3 ! adalahtidak adakeragrranpadanya Ibnu Ishaq, Ibnu

Jarir dan IbnuAbutlatim meriwayratkan dai lbnruAbbastentang frmanAllah:
'9|;i ! ia berkata "Tidak ada keraguan padanya."
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Ahmad meriwayatkan dr dalan Ai-Zuhd ;dan juga lbnu,{bu Hatim,

dari Abu Darrda', ia berkata, "..rlr adalah ctl$r (keraguan)."Abd bin Humaid

juga moiwayatkan seperti itu dari Qatadah. Demikianjug yang diriwayatkan

oleh Ibnu Jarir dari Mujahid

Ibnu Jarir meriwaya&an dari Ibnu Mas'ud tentang finnan-Nya:
'riijJd. 

61;,.J. @etunjuk bagi mereka yang bertaqwa),ia berkata, "Catraya

bagi orang-orang yang bertakum, yaitu orang-orang yang beriman."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firman-Nya, lgi5l,.rj;:i lpennjuk bagi mereka yang

bertaqwa),yatnr: Orang-orang yang waspada terhadap siksaariAllah dalam

meninggalkanpetunjuk png telah mereka ketahui danmenglrarapkanrahmat-

Nya dalam membenarkan apayang datang dari-Nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal: Bahwa

ditanyakan kepadanya, "Siapa itu orang-orang yang bertakwa?" Ia pun

menjawab, "Yaitu kaum yang menjautri syirik dan penyembatran bertrala, sefta

memurnikan ibadah untuk A I lall"

IbnuAbuAd-Dunya meriwayatkan dariAbu Hurairah: Bahwa seorang

lakiJaki bertanya kepadanya,' Apa itu talcrva?" Abu Hurairah balik bertanya,

"Apa engkau pematr menemukanjalan yang berduri?" Ia menjawab, "Ya."

Abu Hurairah bertanya lagi, "Lalu apa yang telah engkau lakukan?" Ia

menjawab,'tsilaaku melihat dud, akumenyingkfukam),a ataumelangkahilf

atau melompatinya-" Abu Hurairah berkata "Itulah talcwa"

Ahmad meriwayatkan dalam .,{ z-Zuhd dariAbu Darda' : Ia berkata,

'Kesempumaantal$a adalah seorang hamba bertalcwakepadaAlah sehingga

ia melindungi dirinya dari sesuatu yang hanya seberat biji jagung, yaim ketika

ia meninggalkan sebagian yang dipandangnya halal karena takut kalau-kalau

itu haram sehingga menjadi penghalang antara dirinya dengan keharaman."

Telatr diriwayatkan juga seperti yang dikatakan olehAbu Darda' ini dari

sejumtahtabi'irr"
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. Ahmad meriwayatkaq jugaAM bin Humaid,Al Bukhari dalam kitab
Tari*t-ny4At-Tirmidzi dan ia meng -hasan-kanrrya,Ibnu Majd Ibnu Abu
Hatim, Al Hakim dan ia men -shahih-kawryaosertaAl Baihaqi dalam Asy-
Syu' ab dari'AthiyyatrAs-Sa' di, ia mengatakan,':Rasululldl SAW bersaMa

iqt :r6r.t:)i, 4 u"V.r 6 eri- & q, 4 ik-liir*ir '$t {naoaon
seorong hamba mencapai tingkat orang-orang bertahwa sehingga ia
meninggallran apa yang boleh b aginya karena lchawatir itu tidak boteh)2z

Mengamalkanapayangdiisyaratkanolehhaditsiniadatatrwajib,daniniadalah

mnkna syar'i tentang orang yang bertalor4 yaitu lebih spesifik'daripada yang

tadi kami kemukakan dari penulis Al Ifu sysyafyangmengklaimnya sebagai

maknasyari.

2 Dha'if,At:firmidzi,245l; Ibnu Majab,4215 danAlAlbanidalarnDha'ifAtJami,
6335.

TAFSIR FATHUL QADIR



#\:';'9u$
"(Yoitu) mercho yong befinon hqodo yang ghaib.'

(Qs.NBeqarah I2l:3)

Ini adalatr kriteria yang umum bagi orang-orang yang bertakwa.

Pengertian irr;)r 1**l 
secara etimologi adalatr e-|a3t @embelnrali),

sedangkanpengertiarugrramenunrtterminologi E/ari'atakandipaparkar.IP$,

Pengertian,-#lr (1lang ghaib) dalan perkaaan umgtrangArdb adatah "{.p
yang tidd< tampak olehAnda

Al Qurttrubi mengatakarl'?ara atrli ta&ir.babeda penilapat mengenai

pentakwilan al ghaib di sini, segolongan mere. ka mengatakan , 'Al Ghaib

dalam ayat ini adalahAllah SWT,' demikian yang dinyatakan oleh IbnuAl

Ambi. Yang lainnya mengatakan, 'Yaitu qadha' dan qadar.'Yang lainnya

berkata, 'Al Qur'an d4n hal-hal yang ghaib yang terkandwg di dalamnya.'

Yang lainnya berkata, 'setiap yang diberitaftan oleh ilasul yang tidak

dapat dijangkau oleh akal, seperti tanda-tanda kiaqat, adzqb kubur,

penghimpunan manusia di padang matrsyar, pemtqngkitan k€inbali seJelah

kematian (di hari kiamat nanti), titianjembatan (di atas neraka), timbangan

amal, surga dan neraka.'Ibnu Athiyyatr berkata, 'Pendapat-pendapat ini

tidak kontradiktif, bahkan pengertian al gha.ib itu mencakup itu

semua.' Lebih jauh ia berkata, 'Inilah keimanan yang syar'i yang

diisyaratkan dalam hadits Jibril ketika ia mengatakan kepada Nabi SAW,

'Kalau begitu, beritahulah aku tentang iman,' Beliau menjawab:

i?t :f tfiur|ft ,;7i'ffl,i *:tt *i *"Yt !u)'4"lbf
(Engkau beriman kcpoda Allah, malaikat-Nya, hitab;-kitab-Nya, paro

Rasul-Nya, hari a&tir serta beriman kcpada takdir yang baik dan yang

buruk).Jibril berkata,'Engkau benar'."

Hadits tersebut dicantumkan di dalam Ash-shahihdengan laf,aztr:

:?t ,.f ,titl ,tL'i2 fi Sit t !ur4i'o\@ngkryberimankipada
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Al I ah, malaikat-Nya, kitttb.kit ab-Nyd, para, Rasul-Nya, serta b erimon

kepada talrdir yang baik dii)ang tiia*)."

IbnuAbuHatim,Ath-Thabmnii Ilmu Mandatr danAhrNua'im di dalam

Ma'rifat Ash-ShaftaDaft, meriwayatkari tlai Tuwailah binti Aslam, ia
menuturkan, "Aku pemah melaksanakan slralat Zhuhru atauAshar di masj id
Bani Haritsab maka kami pun mengha{ap ke aratr masjid Iliya dan kami prur

telatr merampungkan dr.ra raka'at. Kemudian seseorang menglrampiri kami

ilan memberitahu kauri, bahwa Rasulullah sAW telatr menghadap ke arah

Baitullah (Ka'batr), maka serta merta kaum laki-laki beralihtempat ke tempat

kaum wanit4 sementara kaum wanitanya beralih ke tempat kaum laki-laki,

lalu kami melanjutkan dua raka'at yang tersisa dengan menghadap ke aratr

BaitullahAl Haram. Kemtrdian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau

pnn bersabdut t'! t:*i "e'l '!tl {Urrrka itu kaum yang beriman
lepoda hal yang ghaibl."zt

'AlBazz.ar 
meriwayatkan, juga Abu Ya'la serta Al Hakim dan ia

men-shahifr-kannya, dari Umar bin Al Khaththab, ia menuturkan,

"Ketika aku sedang duduk bersama Nabi SAW, beliau bersabda:

paling utama keimanannya). Para sahabat menjawab, 'Malaikat,
wahai Rasulullah.'Beliau bersaMa elt '.rt;i.r{ ,ii ,i *t e]Ii.S 'i
W,.;:4tia: ilrbt lMerelra memang demikian, dan itu pantas bagi
merelra. Iidak ada yang menghalangi mereka, lcarena mereka telah
ditempatlran oteh Allah pada kcdudukan yang sudah ditetapkan itu).

Para sahabat pun berkata lagi, 'Watrai Rasulullatr, mereka adalah orang-

orang yang mati syahid yang gugur bersama para nabi.' Beliau
berkata: :t@u)h, &,;t ni|FtX- ut, ,:d.* p (Merena memans

ts Shahih, Al Bukhari, I 14 dan Muslim, l/40.
T AI Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id,2/14 dan ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabruni dalam Al Kabir, di dalamnya terdapat Ishak bin Idris
AlAswari dan ia adalah dha'ifjugamatruk.
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demikion. ndok ada logi yang menghalangi me\ka, karcno mercka

teloh dimuliakan Atloh dengan syahadah [mati syahidJ) Akhirnya

para sahabat bertanya, 'Lalu siapa wahai Rasulullah?' Beliau

Lersabda, gi,a!: ,ittr, dt'€fi, U o'& 4E1' ?*i ,j.?tii
rlcl ow-1i *t,Wt ,t:!rt ,*6 o:M",#tOiit oi*; 1i!;it
(Yain oioig-ororg yorg 

^oiin 
di dalam tulang punggung kaum laki'

laki, mereka datang (erlahir) setelah kctiadaanht dan tidak pernah

melihatht, mereka membenarkanku walortpun tidak pernah melihatht,

mereka menemukan lembaran yang digantungkan, lalu mereka

mengamalkan isinya. Mereko itulah ahli iman yang paling u.tama

keimanannyaf'Didalansanad-nyaterdapatMuhammadbinAtuHUEai4

ada kelematran padanya.2s

Al Hasan bin Arafatr meriwayatkan & dalam Hizb-nyayang masyhur

danAl Baihaqi drdalamAd-Dalarl dariAmrbin syu'aib, dari ayatrryra, dari

kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa" laludisebutkan seperti

hadits yang pertama. Di dalam s anad-nyaterdapat Al Mlghinh bin Qais Al

Bashari, ia perawi png mungkarul hodit s . Ath{\abanijpga m€ngelua+an

riwayat menyerupai itu dari IbnuAbbas secaramarfu', jugaAl Isma'ili dali

Abu Hurairah secara marfu' juga, sertaAl Bazzat dari Anas jula secara
'.1

marfa'.

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan di dalam Mushannaf-nya dari Auf

binMalik, iamengatakaq "Rasulullah SAWbersaMa ,i:"\'*i n 4 U

(Duhoi seHranya alat telah b erj umpa dengan saudara-saudaraku). P aru

sahabat b€rkat4' Watni Rasulxllall bukankah \arni ini sardra-saudramu?'

Beliau menjawab , ,l&u))rf,.t'tt';y q ttibrii'i.{t ,,}J.

u ohro'i7 AlHakim, 4/85 dan ia berkata" "shahih.isnad-nyadan keduanya belum di-
takhrij,danAdz-Dzatrabi menimpali, 'Namun Muhammad men4ha'if-l<annya (yang

dimaksud adalah Muhammad bin Abu llumaid) danAl HaiSami menyebutkan dalam

Maima' Az-Zawa'id,lD165, dan ia berkata, *Salah satu iis44!A! Bf. yarnrg marfu'

adalah hasan, adqpunAl Manhal bin Yatrya di-tsiqah-kan oleh Abu Hatim, w.alaupun

di dalamnya terdapat perbedaan, dan perawi lainnya adalatr shahih-
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,i)"\'e$ n ';:t $ ,€1# 'G!H-t ;!as Ai"at-t (rentu.

Akan tetapi orang-orang yang datang setelah kalian yang beriman

kepadaht seperti keimanan kalian, membenarlcanht seperti pembenaran

lrnlian, dan menolonglat seperti pertolongan kalian. Duhai sekiranya

aku telah berj umpa dengan' s audara-saudaraht)"

IbnuAsakirjuga meriwayatkan yang serupa dengan itu di dalamAl

Arb a' in As-Sab a' iyyah daihadits Anas, namun di dalarn s anad-nyaterdapat

Abu Hudbah, ia seorang pendusta. Dfl* riwayafirya ada tambahan:

"Kemudian Nabi SAW membaca : 6 )bi l)r:43 *5\$t-3}$i
ffYaitu] merelca yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan shalat)

Al aayah.

Ahmad danAd-Darimi meriwayatkan, jugaAl Banrdi dan Ibnu Qani'

keduanya dal am Muj om Ash-Sltababaft , Al Bul<trari dalam Tarilk-nya Ath-

Thabrard, sertaAl Hakim, dari.Abu Jam'ahAlAnshari, ia menuturkan, re{ku

berkata, 'Wahai Rasulullah. Adakah suatu kium yang pahalanya lebih besar

daripada kami (para sahabat)? Kami telah beriman kepadamu dan

mengikutimu?' Beliau menjawab: ,i.#i U. lt |5?;t Of: 1 '6)A- v'

,*i H 1' ,Y'#y- ;€y 4 o,&ii',Y rg(rr q fiu,#
,?i 'e'ptt \tt iy r.;,;fr:t ,U'ct'{ 4poyon[*enghatangi
lralian untuk itu, sementara Rasulullah berada di tengah-tengah kalian,

memba'wakan wahyu dari langit kepada katian? Atran tetapi, kaum yang

datang setelah kalian, yang datang kcpada merelca Kitabullah di antara

dua batu tulis, lalu mereka beriman kepadaht dan mengamalkan isinya.

Mereka itulah orong-orang yang lebih besar pahalanya daripada

kalian)'26

Ahmad, IbnuAbu Syaibah dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu

26HRAl Hakim,4/84, dandi dalamnyaterdapatShalihbinMuhammad, danAlHaitsami
menyebutkannya dalamMajma'Az-Zawa'id,l0/66, dan iaberkata, "Diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani, namun ada perbedaan pada perawinya."
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AbdrmalmanAl Juhani h memrtrrkan,'Ketika kami dang di sisi Rasulullatt

SAW tiba-tiba dua pengendara muncul, lalu Rasulullatr SAW bersabda,

)+k *5 (Dua orang Kindi atau Madzhyr)- Sesampainya mereka,

temyata memang dua orang laki-laiki dari Madztrij. Lalu salatr seorang dari

keduanya mendekat untuk berbai'at kepada beliau, dan tatkala ia meraih

tangan beliatg ia berkata' Watni Rasulullah. BagAimana menurufnu tentang

seseorang yang datang kepadamu lalu beriman kepadamu, mengikutrp,tt

danmembenarkanmu, apa (balasan) baginya?' Beliaumenjawab: 'i ai,
(Kebenmtmgonlah baginya). Lalu ia mengusap beliau kemudian berbalik."

Selanjutq,a ada seorang lagi menghadry hinggameraih tangan'heliau

dan berbai'at kepada beliau, lalu ia berkata "Wahai Rasulullah, bagaimana

menurutnu tentang orang yang beriman kepadamq membpnarkanmu dan

mengikutimu namun belum pernah melihatmu?" Beliau menjawab:

'i aj, j 'l aj, (Keberuntunganlah baginya, kemudian

lreberuntunganlah baginya). Kemudian ia mengusap lengan beliau lalu

berbalik.'27

Ath-Thayalisi, Ahmad, Al Bukhari dalam kitab. Tariklmya" Ath'

Thabrani dan Al Hakim, meriwayatkan dari Abu Usamah Al Bahili, ia

mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: i.ii ,*r 'trt n:t]f,Ai,
-. .i.

n-; lt ,f Ui 11. lXeteruntunganlah bagi arang melihatku lalu

beriman kepadafu. Don lceberuntungonlah bagi orang yang beriman

lrcpadafu padahal belum pernah melihatht) tujuh kali."2t

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dariAbu Sa' id: Balua seorang

laki-laki berkata "Wahai Rasulullah. Adakatr kebennrtungan bagi orang png

melilratuudanboimankepadamu?"BeliaubersaMa, Ut: gt :',f i.*
n:i- lt ,r. ui ',fi- ej' i aj' i ei'i ',tt (Kebiruntungantah

n Isnad-nyaj ayyrd, Ahmad dalam musnad-ny4 4l | 52, dalan Masnad Uqbah bin Amir
Al Juhani, dan Al Albani menyebutkan dalam Ash-Shahihah, ild. 3 lh. 247 .

2rStohih,AImad,5D48,257 dan264;AlHaitsamidalamllMaima'Az-7awa'id,l0l67
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bagi orang yqng metihittkit dan beriman kepadaht, keberuntungan,

kemudian keberuntungan, kcmudian kcberuntungan bogi yang beriman

lrepadaku padahal belum pernah melihatku).2eAth-Thayalisi danAbd bin

Humaidjuga mengeluarkan riwayat menyerupai itu dari Ibnu Umar. Ahmad,

Abu Ya' la danAth-Thabrarri meriwayatkan dari hadits Anas png menyerupai

hadits Abu Umamah AI Bahili yang lalu. Su&an bin Uyainatr pernatr

meriwayatkan, juga Sa' id bin Manshur, Ahmad ibn Muni' dalam Musnad-

nya, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Anbari serta Al Hakim dan ia men-shahih-

kaffrf4 dari Ibnu Mas'ud, batrwa ia mengatakan, *Demi Dzatyangtidak ada

seserrbahan selain-Nya. Tidaklah seseorang beriman --dengan imar- 1ang

lebih uama daripada keimanantohadap1lang ghaib." Kemtdiania membaca:'g|;i 
SJ-t- iioflu O;l t (Atif taam miim. Ktab [At Qur'anJ ini

iictak ada *erigtan piaabalhingga (r;Jfji lorang-orang yang

bgruntung). (Qs, Al Baqarah [2] : ,1-5). Dan masih banyak lagi perkataan-

perkataan lainnya dari kalangan Tabi' in.

Dari pemaparan tadi, batrwa keimananpng syar'i membenarkan semua

png kami sehr&an di sini. Ibnu Jarir mengatakan, "Yang paling trtama adalatl

bahwa mereka menyandang kriteria iman terhadap yang ghaib berupa

perkataan, keyakinan dan perbuatan." Iajuga mengatakan, "Thkut kepada

Allah termasuk makna iman yang manifestasinya berupa perkataan dan

perbuatan. Keimanan adalah kalimat universal untuk meryratakan keimanan

kepadaAllab kitabkitab-Nya dan para rasul-Nya dan pembuktian kebenaran

pernyataan itu adalah dengan perbuatan." Ibnu Katsir mengatakan,

"Sesungguhnya keimanan yang syar i yang dituntut adalah hanya yang benpa

keyakinan, perkataan dan perbuatan. Demikian pendapat mayoritas imam.

Bahkan itu yang dikemukakan olehAsy-Syaf i,Ahmad bin Hanbal danAbu
'L,baid. 

Dan lebih dari seorang yang menyaakan secra ijma', batrwa keimanan

8 Shahih, Ahmad, 3/7i ; Ibnu Hibban, 9 I 177 dan AlAlbani dalam Shahih Al Jami,
3y23.
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adalatr benrp perkataan dan perblataq bisabertambatr dan berkgrang. Dan

banyak sekali ayat yang menyatakan mengenai hal ini'"
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6Hpn,ut6i2i3rAi
"Yang mendirikon shalat, dan menafhahkon sebagian rezeki yang

Kami anugerahhan kepoda mereka." (Qs.Al Baqarah [2]: 3)

Kalimat ini bersambung dengan kata |;3 (yang sebelumnya).

Pengertian as al al iqaamah adalahselalu dan tetap. Dikatakan qaama asy-

syai'u,yakni sesuatu itu selalu dan tetap, bukan qiyaam (berdiri) di atas

kaki, tapi sama dengan perkataan: qaama al lwqq, yakni kebenran itu tanrpak

dan tetap. Seorang penyair mengatakan:

lL e6. q-iJt -q
Peperangan benar-benar telah terjadi pada kami

Penyair tainryra mengatakan:

:ryd';p''4,?
Dan apabila dikatakan,'Berangkatlah,' mereka tidak pernah pergt

sampai-sampai pasukan berhtda mendirikan po*, Thi'an

Iqunaushslulaft (mendirikan shalat) adalah melaksanakanryra dengan

selunrh rtrktrnny4 sunatr-sunnaturya dan sesuai cara pelaksanaannya pada

waktunya. Shalat itu sendiri asal maknanya secara etimologi adalatr doa.

Dil<atal<n slallaytshalli adalatr bila berdoa Demikian yang dikatakan oleh

Al Jauhari dan ymg lainnya

Pendapat lain menyatakan, batrwa ia berasal dari kata ash-shalaa,

yaitu urat yang berada di bagian tengatr punggrmg dan terbagi dua di bagian

ekor. Shalatjuga diambil dari kata al mushalli (urutan kedua) pada balapan

kudq karena berada di urutan kedua, sementara di depannya ekor kuda

peserta lomba lainnya (yang lebih dulu), sehingga dianrbilkan kata shdat dari

itu Mungkinjnga l@rena shalat menrpakan ruktur kedl4 setringga meNtyenryai

al mushalli dalam balapan kuda. Mrurgkin juga karena orang yang ruku itu

pt...ct1 ,c.tc-)t7i 
.tJ t..-+l
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membungkukkan punggungnya, sementala ash-shalaa (pangkal eikor)

merupakan bagian belakang kuda. Bentuk mutsanna-nya (kata berbilang

dna) adalalr sholw wti. Nmushalli adalah peserta unrtan kedua dalam lomba

pacuan kuda, karena kepalanya (kepala kuda) berada di ekor:kuda
depanrryr. Demikian yang dikatakan olehAl Qurttrubi di dalam 7if iraya.

Makna keduajuga disebutkan di dalam Al Iksysyaf-

Dernikian tadi malmarrya secam etimologi. Adaprm maknarryra menunrt

terminologi syari' at Yaitu shalat yang mempuqrai rukun-ruhm dan dzikir-

&ikirtertentu.Paraatrli iLnutelatrberbedapendapat, apakahkata shalat itu

asalrryra secra etimologi me,mang seperti itq atau menrpakan bentukan baru

secara syar i? Ada yang mengatakan, batrwa sedari awalnya merl'nB

demikiarU sementara syari'at hanya menambahi, yaitu benrpa syarat-syarat

dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan padanya. Pendapat lainnya

menyatakan pendapat yang kedua.

P engernan orrizy(rezeh) mentrnrt Jumhur Adalatr apaqa >"ang dapat

dimanfaatkan, baik halal maupun haram. Pengertian ini berbeda dengan

golonganMu'tazilalumereka *Yanglraramitubtrkanrezeki."

Pembahasan tentang polemik ini tidak di sini tempatrya

Inlaaq(menafuat*,an)adalatrmengelua*anhartadari1,angdimiliki.

Kata 
*dari' yang mengisyaratkan "sebagian" dalam ayat ini mengandung inti

yang ratrasia yaitu bimbingan untuk tidak boros.

Ibnu Jarir, IbnuAbu hatim dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah: i ibi t;$i (dan mendirikan shalatf2t ia

mengatakan, "shalat yang tima waktu." Dan.tentang : 'otiii fr:gi l\t
(dan menaJkahkan sebagian rezeki yang Kami amtgerahkon kcpada

mereka), ia mengatakan, "Zakat harta mereka." Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Qatadatr, bahwa mendirikan shalat adalah memelihara

waktunya, wudhunya, rukunya dan sujudnya. Sedangkan

$$-F:tL,i5 @an menafkahkan sebagian rezeki yang Kami
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anugerahkan lcepada merelca), ia mengatakan, 'Nafkahkanlah pada

kewajiban-keurajiban yang telah diwajibkanAllatr atas kalian dalam rangka

menaati-Nya dan untuk berada di jalan-Nya." Ibnu Al Mtrndzir juga

memgeluarlcan riwayat yrang menyenrpai itu dari Sa'id bin Jubair.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhah ia mengatakarl'Naftatt
adalalr krnban untuk mendekatkan diri kepada AtlahAzza wa Jallo sesuu
dengan kelapangan dan kemarnpuan mereka, sampai tunmnya kewajiban
sedekatr di dalam suratr Baraa'atr (At-Taubatr) yang menghapusnya dengan
jelas." Ibnu Jarir memilih pendapat yang meqratakan batrwa ayat ini berlaku

umum mencakup zakat dan ruftah. Inilatr pendapat png benar. Yaitu tanpa

membedakan antara nafkah kepada kerabat dengan nafakah kepad ayang
lainryajugatanpamerr-bedakan antara sedekahwqiib dengan sedekatrsurnatu

serta tidak maincikanjenis sedekah png diketuarkan yarg bisa disebut sebagai

infalq sehingga dengan begitu menyatakan
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'oh;* r;{t; #,y J ju, & \d !\e-l A{,i
qDan mereha yang befimon hepado Kitob [Al Qur'anJ yong teloh

dituranHan hepadamu dan Kitabkitabyang teloh diturunkan

sebelumma, serto mereho yokin ohan odanya [hehiduponJ ohhirat).'

(Qs.AlBaqarah 12124)

Ada yang mengatakan: Mereka adalah ahli kitab, lorena mernadtrkan

keimanan terhadap apa yang flittmmkanAllah k€pada Mtrtrammad SAW dan

teftadap apa fngelahtwunf<an kepada yarg sebelum beliaU dan bbxteilaan

dengan mereka itulah apt ini ditunmkan lbnru Jarirmemandang hrat pendapat

ini. As-Suddijuga menrrkilnya dalam Tafsiqa dari IbnuAtrbas, Ibnu ldm'ud

dan sejumlah satrabat lainrya-

Ibnu Jarir menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah

ra'ara: d\lii qt ;<1,,lii W .&)r# i #1,yt bly @r:
sesungguhiyd ai antara Ahli Kitab ada orang yong beriman kcpada

Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada komu, dan yang

diturunknn kcpada mereka).(Qs. Aali' Imraan [3] : I 99) dan firman-Nya:

u;'rgc W di.ft1 @iy-j+) i #*4i'&!#.'cr,,li
F; f;i'o?Y,lt;i:ii 6l {!rl-11 * e w Gt-rz1 ny;si .'jlr.^:t

(Orang-orang yang telah Kami datangkan kcpoda mereka Al Kitab

sebelum Al Qur'an, mereka beriman [WloJ dengan [Al Qur'an itu].

Dan apabila dibacakan [Al Qr'an ituJ kcpada mereka, mereka berkato,

"Kami beriman kcpadanya, seswtgguhnya Al Qur'an itu adalah suatu

kcbenaran dari Tuhan lami. Sesungguhnya kami sebelumryya adalah

orong orang yang memb etarkonnya. " Mereka itu diberi pahala dua koli)

(Qs. Al Qashash l28l: 52-50.

Ayat pertapa diturunkan berkenaan dengan orang-orarlg beriman

bangsaArab. edajugayanS mengaqk4g, behwa kedua,ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang beriman secara rltrlum. Dengan pengertian
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ini, maka kalimat tadi (yakni ayat yang tengah dibahas) bersambung dengan

kalimat sebehrmnyE yaitu yang menyebutkan tentang sifat orangordirg yang

bertakwa. B isa juga statvsny a r afa' sebagai ke lanj utan. Bisa j uga sebagai

sambungan dari kalimat il3,r (orang-orang yang bertakrna), sehingga

perkiraanrryra menjadi : Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan mereka

yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) y.ang telatr difirunkan kepadamu.

Yang dimaksrd dengan apa yang ditunmkan kepadaNabi SAW adalatt

Al Qur'an, sedangkanfng dimaksurd dengan apa)rang ditunrrkan sebelunnya

adalah kitabkitab yang t€rdahulu.

oui.yr lasA kata ols.i) adalah akurasi ilmu dengan menafikan

keragtran dan kesamaran dariryra. Demikian yang dikemukalon di dalam lI
Kasysyaf. Maksudnya: Bahwa mereka meyakini tentang pembangkitan

kembali setelatr mati, dikembalikannya manusia kepadaA{l&,dan semua

pertara a<trirat, tanpa keraguan sedikit prm.

Al aakhirah adalatr bentuk ta'nits [fonnat feminim] darikata at

aoWtir yang merupakan anonim al ou,wal (yang pertama), yaitu sifat

neseri. sebasaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala:

i:,,s si 
"r-fi a r* -uL_;_ I ;-$,,jei7si )i_,:i,:N, (N e ge ri

akhirat itu Kami jadikin bagi orang-orang yang tidak ingin
menyombonglan diri don tidak berbuat kcrusakan di [muka] bumi).

(Qs. At Qashash [28] : 83). Mendatrulukan zharf Gaerrnga\ yain:c ti{U;)
dengan bentuk/ 7 ftata kerja) pada dhamir (kata ganti) yang seperti itu

(yaitu: of:i:llmenyatakan pembatasan lingkupnya, dan batrwa selain

perkara yang menrpakan landasan dan pokok keimanan ini bl*anlatt hal yang

mudatnmtuk diyakini dan diftikan.

, Dinngkapkannya dengan bentuk kata kerja lanrpau @ast tense)[yaitu:

$11 *ataupun saat itu belum semuanya ditunmkaq tapi baru sebagiannyq

ini mengindikasikan dominasi keberadaantertradap yang belum ada (belum

diturunkan), atau sebagai peringatan akan kepastian terjadinya ftepastian

I

i
L

t44 TAFSIR FATHUL QADIR



diturunkannlasecara kesehrrutran), jadi yang belum diturunkan semuanya itu

seolatr-olah sudatr ditunrnkan semwmya (secara lengkap).

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah Talala:JiiVi.rlt Uri ej";-!-}{6
;#U (Dan mereko yang beriman kepada Kitab'tAl Qur'anJ yang

telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan

sebelummu),yakni: Mereka membenarkanmu mengenai apa yang engkau

bawakan dari Allah dan apa yang dibawakan oleh para rasul sebelummu,

mereka tidak membeda-bedakan para rasul itu, dan tidak menentang apa

yang dibawakan kepada mereka dari Rabb mereka.

,e;-1-,-li-1 (serta mereka yakin akan adanya fiehidupanJ
akhirat),yak,ai: Beriman tentang pembangkitan kembali setelatr mati, hari

kiarnat, surga, nerak4 hisob (penghitungan amal manusia) dan mizan

(timbangan amal manusia). Yaitu bukan mereka yang menyatakan beriman

dengan apayang dituntnkan sebelumnya tapi mengingkari apayang engkau

bawakan dari Rabbmu. AM bin Humaidjuga meriwayatkan dengan redaksi

serupa dengan itu dari Qatadah.

Yang benar, batrwa ayat tersebut ditunurkan berkenaan dengan kaum

mukminin, seperti yang sebeltnnnya. Penyebutan tentang boiman kepada apa

yang diturunkan kepadaNabi SAW dan apayang diturunkan sebelumnya,

bukan sebagai alasan bahwa ayat ini hanya berkenaan dengan onang-orang

beriman dari kalangan ahli kitab saja, karena tidak ada dalil lain yang

menyatakan harus rnenyelisihi ini, bahkan di dalamAl Qur'an tidak ada

ungkapanyang mengindikasikan demikian.

Lain dari itu, lebih dari satu ayat yang menyatakan pujian terhadap

: oroog-oraog beriman yang memadukan kedua perkara itu (yakni beriman

kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada

apa yang diturunkan sebelumnya), di antaranya adalah finnanAllatr Ta'ala:
t r. .1. ,16..*rs W o-r' 4rt) lyt, i;L 'u_{i ,Ati6-t{,sii,-$ii3
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",p 
n'Sif 3,1i, ,li$ lwahai orang-orongyangberiman! Tetaptah

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Htab yang Allah
turunlran lrepada Rasul-Nya, serta kitab yang ditururykan sebelumnya)

t!s.4nrNisaa' [4]: 136). Juga firman-Nya: Q\Jii AiU&f,r;it
4 \i7lj p* ttatokanlah, " Kami telah bertman'kepada [kitab-kitab]
yang diturunlran kepada kami dan yang diturunkan kepadamu") (Qs. Al

Ankabuut [29]: a6). Juga firman-Nya: 4) C ^1t'Sli L.I*'S1 ,],ti
* n yt u,3'fr 1 +)3 .^*i -r+;fu'{',;c $'or.Sii2
(Rasul telah beriman kepada Al Qur'an apayang diturankan kepadanya

dari Tuhanrrya, demikian pula orang-orang yng beriman. Semua beriman

lrepada Allah, malaikot-malaikatNya, kitab-kitab-Nya da4 rasul-rasul-

Nya. I Me re ka b e rkat a], " Kami t i dak me mb e da-b e dakan ant ara s e or ang

pun [dengan yang lainJ dari rasul-rasul-Nyd) (Qs. Al Baqarah l2l: 285),

serta firman-Nya:'e 9t'*i;7-): 4-'i: $u,it!,t; U$ii
(Orang-orang yang beriman kcpada Allah dan para rasul-Nya dan tidak

membeda-bedakan seorang)un di antara mereka) (Qs. An-Nisaa' [4]:
ts2).
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a,;r:$i ? 13lt*;,i cL i, irin)i

"Mereko itulah yong tetap mendopat petuniuh dati Robbnya, dan

merehaloh orong4nangyong beruntung'. (Qs.At Baqarah [2]: 5)

Ini bentuk gngkapan sambungkankalimat sebagai keterangan, jadi

seolatr-olatr dikatakan: Bagaimana kondisi orang-orang yang memadukan

antara ketakwaan, keimanan terhadap hal yang ghaib, melaksanakan

kewajiban-kewajiban serta beriman kepada apa yang ditunmkan kepada

Rasulullatl SAW dan apa yang ditqnrrkan kepada nabi-nabi yang sebelu4

beliau' al aihimush shal atu w as s al am? Lalu dikatakan : cl * +!'tl
(Mercko itulah yang tetap mendapot petmi uk). Bisa juga ini sebagai khabar

tentang orang-cang yang beriman kepada hal-hal yatg ghaib dan sebagainla'

sehingga menrpaka sanhrngan dari png sebeltmqa-

Disebutkan di dalam Al Kasysyafi, Makna istilaa pada kalimat:

,s:n ,* sama dengan kemantapan mereka dalam petunjuk serta

ber{<esinambungan mereka pada petunjuk dan ketegrrhan mereka padaqna"

Kondisi mereka disamakan dengan kondisi orang png berada di atas sesndtr

dan menunggangnya. Contoh kalimat: Httwo' alal haq (ia berada di atas

kebenaran), htrua 'alal bothil (ia berada di atas kebatilan). Mereka

menyatakan itu dalam perkataan mereka: Menjadikan kesesatan sebagai

tunggangan dan mengendarai kebodohan serta mendudqki bawa nafstr.

Para ulama peneliti telatr memapa*an secarapanjang lebar mengenai

hal ini yang tidak mungkin dikemukakan di sini. Pe,rbedaan pandangan yang

cukup populer adalah antara Peneliti As-Sa'ddan Peneliti Asy-Syarif.

Kemrdian setelah mereka pun masih tujadi peftedam pandangan mengenai

pendapat mana yang lebih unggul di antam kdua pandangan ittr. Mengenai

hal ini aku (Asy-Syaukau) telah meng[rimprum5ra dalam sebtratr risalatr yang

bajudtrllrft -ThoudAl Muniffi foriihMa QalalruAs-tu'd ;ala Ma Qalahu

A$,-SWf.Bag yang ingn mendapatkan porsi pe,mbahasan yrang lebih ltus,
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silakan menrjuknya lalu menyingkronkar kesimpulan dari polerrik itu secara

sempunra.

IbnuJarirmengatakan: SesunggtuDamalsra g e ,s:n Uri$'ri
(Merelra i tulah yang t et ap mendapgt petunj uk dari Rabblya), berada, di
atas catraya dari Rabb mereka, pe-tunjuk, isti.q?mah dan kebenaran berkat

petuqiuk dan bimbinganAllatr pada mereka.

Sedaqglran (r;J:;ri yatcni yang bennrtung yang memperoleh apa

yang merekafuraplon di sisiAllah dengan amal mereka dan dengan keimamn

mereka kepadaAllah, kitab-kitab-,Nya dan para rasul-Nya Inilatl makna

kalam-Nya itu. Pengertian alfaloaf,secara etimologi adalatr robekan dan

potongan, demikian yang dikatakan olehAbu Ubaid. Orang yang robek

mulutnya di*butaflafu, Al ok*aar (pembajak ladang)juga drsr,buffallaafu

(petani/peladang), karena ia merobek tanah dengan alat pembajak tanah, jadi

seolah-oleh al muflih (orang yang benurtung) telah memotong berbagai

kesulian sehingga memperoleh apayang dicarinya

AlQrxrllubi :Kaaalfalhte*aaangdigunakanrmnrkmama

al fauz (ke|rrrf.nsilarn,) dn al baqao' (keabadian)."Ini juga menryakaq makna

asalnya secara elimologi. Malca, makna a;^$i f,eryiii <a*
merckalah orang-orang yang b eruntung) adalah: merekalah orang-oiang

png beftasil memperoleh surga dan abadi..Disebrrt@n di dal'm Al Kasyryaf:

Al muJlifu adalah yang berhasil memperoleh keinginan, jadi seolatr-oleh ia

adalatr orang yang dibukakan semua jalan kemenangan dan tidak tertuhp lagi

bagin).a

l<ata al falafijug mengandung afi as-safonr.Comokrya adalatr hadits

yang diriwayatkan pleh Abu Daud: "sampai-sampai al falafuhampir
terlewatkan oleh kami bersama Rasulullah SAW.- lalu alcu bertarDra, "Apa itu
al folaV" la(Abu Dzar) menjawabr "As-hfouur.'s Seolah-olatr pengertian

n Shahih Ahntard, 51160 dan I 63; At-Tirmidzi, 6 dan 7; Ibnu Majah, I 327; Abu Daud,
I 375 ; An-Nasa' i, 3/t3 ; Ad-Darimi, 17 7 7 dan Al Albani dalarn Sfiai ih A s -Sunan.

L
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hdits int Batrwa sahrr itu adalah tstap beryuasa, kffiia itulah dn ,W,lqluh.

Diulangnya kata penunjuk (yakni kau epii) menunjuktcan batrwa

petuduk dan kebennrtungan itu masing-masing 6tpisah sendiri-sendiri yang

dengan itu membedakan mereka dari yang selain merek4 sebab, seandainya

salah satunya saja yang disebutkan, tentu itu pun sudah cukup untuk

membedakan kondisi. Fungsi kata ganti yang terpisah secara tersendiri itu

menunjukkan pengkhususan penyandaran apa yang disandarkan kepadanya

tanpayanglainilya

As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik danAbu Shalih dari Ibnu

Abbas, dan dari MurrahAl Hamdani dari lbnu lvlas'u{ s€rta dari sejumlatr

salraht lainnyra: Bahwa orang-orang yang berimm kepada lul 1ang gtnib itu

adalatr orang-orang berimandari kalangan bangsaArab, lang beriman kepada

apa yang ditunrnkan kepada Rasulullah SAW dan 4ayang ditunnrkankepada

nabi-nabi sebehrm beliau. Itulatr rnereka beserta orang-omng png beriman

drikalanganahlikiab.

KemudianAllah T?".d,+ry (ngVebuan) kedua golongan ini dengilr

berrirman, Lr;#i?urf'tit tr;d":n *+)i luere*a
itulah'yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan merekalah

orang-orang yang beruntung). Kami telah mengemukakan pemaknaan

dengan indilcasi ini dan pemafauan yanglebth rqi ihdad ini sebagaimana png
dinukil dari Mujatri4 Abu Al Aliyall Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadab"

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari hadits AMullah binAmr, dari Nabi

SAW, ia berkata "Dikatakan,'Wahai Rasulullah. Sesrmggubnya kami biasa

membacaAl Qw'an lalu kami berharap. Dan kami pun biasamembaca lalu

kami hampir berputus asa.'Atau sebagaimana yang ia katakan. Maka beliau

prm bersabda: r16t frt F, ft * i;t '{i luau*an aku beritahu

tentang ahli surga dan ahli neraka?) Merekamenjawab, 'Tentq wahai

Rasulullah.' Beliau bersabda: 61t-'rg;$" S Jr t iicf.r,'i6;fr
@et,il, (Aldlaom miim. Kitab tet {iur'anl ini tidikada keriguan
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p a dany a ; petunj uk b ogi me rc ka,yaag, b e rt oryo), tringga. <>rl.Fli-f
(orang-orangyafg beruntung). Merelu itulah ahli surga. Para sahabat

berkata, 'Kamiterharap untuk bisa menjadi mereka.'Kemudian beliau

bersabda: t*'i;bf bSi it', (se-sungguhnva orang-orang

kafir, sama siia bagi mereka)Sampai ry @ang amat berot) (Qs. Al

Baqaratr I2l G7), merelra itulah ahli neraka.Parasatrabat bertata' 'Kami 
.

kanbukarr mercka watrai Rastrlullatr?' Beliau menjawab,'El€ttfi'i."

Banyak hadits yang menyebtrtkan tentang kegtamaan ayd-ayat yang

muliaini,dianhralrlaaadalahtraditsyangdiriu/aydkanoletrAbdtrllatrbinAtrtad

dr dalam hw aid Al Musand, Al Hakim dan Al Baihqi dari Ubay bin Ka'b: ia

menuttrrkan, "Ketika akl sedang di sisi Nabi SAW, tih-tiba 
TTa1lg 

hdy
datang lalu berkata,'Watrai Nabi Allah. Saudaraku sedang menderita sakit.'

Beliau bertany4' SaHt apa?' Ia menjawab,'Ia menderita kegilaan.' Beliau

berkata lagS,'Bau,akan ia kepadaku.' Lalu saudaranya itu diletakkan di

hadapan beliatr, kemudianNabi SAW memperlindungkannya (kepadaAllah)

dengan Faatifoatul Kit ab,empat ayat pertama stnah Al Baqara[ kedua ayat

tll.

U|jy$ri (Dsn Tuhanyu adaiah Tuhan Yong Moln Esa)

(es. Al Baq*it tZ], 163y, ayat kursi, tiga ayat terakhir:l,gltAl Baqaratr,

satu ayat dari surah Aali rlmruun '$lri:tt1 filfili'* (Atlah

menyatalcan bahwasanya tidok oda Tuhan melainkan Dla) (Qs. Aali

'Imraan [3]: l8), satu ayat dari surah Al A'raaf: K'8;3\
(sesmgghrrya Rabb kamu ialoh Altah) (Qs . Al A'raaf [7] : 54), akhir surah

Al Mu.minrnm, lii $i"ifr €L,;l3(Mala 
MalaTinggiAllah, RaiaYory

Sebenarnya)(Qs. Al Mu'minuun l23l: 116), satu ayat. dari surahAl Jinn:

A;'L & )Sf, (dan bahwasonnya Moha Tinggi kebesaran Rabb

ko |(Qs.Al Jinn [72]: 3), sepuluh ayat pertaura surahAsh-shaaffaat, tiga

ayat terakhir surah Al Easyr. '.t-rt "iil ';'Jt {xataronlah, 'Dialah Allah,

Yang MahaEsa). (surah Al Ikhlash I I I 2]), dan Al Mu' m,w i &at ain $arki
suratrAl Falaq danAn-Naas). Lalu orang itu pun berdiri seolatr-oleh tidak
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pematr menderita sakit."3r IbnuAs-Sunni juga mengeluarkan riwayat yang

itu di dalam' Amal Al Yaum w a Al - Inilahdari jahrAMurratrman

binAbu Ya'lad ari seorang laki-laki, dari Ubai, seperti itu.

Ad-Darimi dan IbnuAdh-Dharis meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakan, "Barangsiapa membaca empat ayat pertama suratrAl Baqarah,

ayat kursi, dua ayat yang setelatr ayat kursi, dan tiga ayat terakhir dari suratr

Al Baqarah, maka pada hari ittria dan keluarganya tidak akan didekati oleh

syetaru dan tidak ada sesuatu prm yang ia benci pada keluarganya dan hartanya-

Dan tidaklatr ayat-ayat itu semua dibacakanpada orang gil4 kecuali ia akan

sembuh."32

Ad-Dadmi, IbnuAI Mun&ir dan Ath-Thabrani meriwayatkan darinya

(bnuN{as'ud), iamengatakarl'tsaranpiapamembaca sepuluh ayat dari suratr

Al Baqaratr pada suatu malam, maka rumahnya (yang ditinggalinya) tidak

akan dimasuki syetan pada malam tesebut hingga pagi. (Yaitu): Empat ayat

pertamanya, ayat kursi, dua ayat setelahnya, dan tiga ayat terakhimya yang

dimulai dari :,t"2l!si 4 6 $, (Kepunyaan Allah-lah s e gala apa yang ada

di langit). (Qs. Al Baqarah l2l: 284).33

Sa'id bin Manshur, Ad-Darimi danAl Baihaqi mengeluarkan riwayat

yang menyerupai itu dariAl Mughirah bin Subai', salah seorang satrabat

AMullah bin Mas'ud. Ath-Thabrani danAl Baihaqi meriwaptkan dari Ibnu

3t Isnad-nya dha'if,Ahmad dalam musnad-nya,5ll28;Al Hakim dalam mustadrak-
ny44l4l3 dan ia berkata, "Ia adalah hadits yangteqagadanShahii, keduanya belum
di+okhrti. Adz-Dzahabi dalam hal ini menimpali dengan pernyataan, "Abu Jubab Al
Kalbi dianggap dha'ifktenamudallas, namun IbnuHibban menganggapnyatsiqah.

Aku katakan, "Dan, hadits ini dari jalur Abu Jubab, dan ia ptn mudallas, dan ini
adalah seburuk-buruk pen-tadlis-an, seperti pendapat para ulama.

32Di dalamnyaterdapat keterputtsan sanod,Ad-Darimi, 33S3lRryan,danAsy-Syabi
belum mendengar dari Ibnu Mas'ud, danAd-Darimi,3382.

33 Di dalamnya ada keterputusan sanad, Ad-Darimi, 3382, dan diiebutkan oleh Al
Haitsami dalam Majma'Az-Zawa'id,l0/l l8) dan iaberkata, "Diriwayatkan olehAth-
Thabrani dan perawinya adalah shahih kecualiAsy-Sya'bi belum mendengar dari Ibnu
Mas'ud.
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Umar, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: 16 iVt ot; ti1
ii\,, "tl-:*t *::nt f_",ytt *l:Ct ,:f it ". 

r;;ii ,i;r4;

:At (Apabila seseorang trolian meninggal, maka janganloh kalian

menahannya, tapi segeralah membawanya ke kuburannya, dan

hendaHah dibacalan Al Fastihah dan Al Baqarah pada kepalanya, dan

pada kedua kakinya dibacakan ayat-ayat penttup surah Al Baqarah)"

Selain ini, masih banyak riwayat-riwayat lainnya3a

vDha'f, Al Baihaqi, Tlh,16,AlHaitsami menyebutkannyadi dalam Al Majma'Az-
Tava'id (3147), di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah Al Babalti, ia perawi

yangdha'd.
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!i* t €'* i 
"t ptl1; ;<t; u; 1'7 U$i "o'.

''ttt+efii {;t e.* t;t g# AL'rfir*O
@ry$*iilt

"sesunggahnya orang-orong katir; soma saia bagi mereko, kamu

beri peringatan atou tidok kamu beri peringatan, mereka tidak

akan beriman. Alloh telah mengunci-moti hoti dan pendengoran

mereka, dan penglihotan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa

yang umat berot,"(Qs.Al Baqarah [2]: 6-7)

Allah SWT menyebutkan golongan yang buruk setelah selesai

menyebutkan golongan yang baik, yang berarti memisahkan perkataan ini

dari perkataan yang pertama dan menandainya dengan sesuatu yang

menyatakan bahwa pemberian peringatan tidak melahirkan manfaat bagi

orang-orang kafir, tututan keimanan pun tidak berlaku pada mereka dan

keberadaannya sama dengan tidak ada.

Tt7 adalahisn yang bermakna istiwaa',bisaberfirngsi sebagai sifat

sebagaimana halnya kat a-kata m as hd ar .

H amza h(yakni ; pada kalim at #')ful;dan if terpisiah dari makna

istiwaa',ini tidak dimaksudkan makna aslinya sebagai kalimat tanya. Adalatr

benar memulai kalimat dengan kata kerja dan pemberitaan dengan kala 'ii
karena pengalihan dari segi lafazhkepada makna. Jadi seolah-olah Allah

mengatakan, 'Memberi peringatan dan tidak memberi peringatan sama saja."

Seperti ungkapan: Engkau mendengar Al Mu'idi lebih baik daripada

melihatrya. Yakni pendengaranmu Asal makna at htfr *eanetimologi adalah

as-sitr wa at-toghthiyah (terdinding dan tertutup). Seorang penyair

mengatakan:

t#t??'-#t . ./ -ral C .
.45 4LJ . JJ -. tJ

s -.
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Pada malam hari, (kepekatan) awanltya menutupi bintang-binnng-

Yakni menutupinya Karena itu pul4 orang kafir &sebut koafir,karena

dengankehrfirrannyaiatertunrp (tidaktertuntut)dari ketranrsanmelaksanakan

apa yang merupakan konsekwensi keimanan.

Al indzoar adalah al iblaagh wa al i'laam (penyampaian dan

pemberitahuan). Al Qurthubi mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat

mengenai panakwilan ayat ini.Adayang mengatakan: Batrwaayat ini bersifat

umum, namun maknanya khusus pada orang yang memang berhak

mendapatkan dan dalasr ilmu Allatr, orang tersebut mati dalam

kekufurannya

Dengan ayat tersebr4Allah ingin memberitahrkan, bafuwa ada di antam

manusia yang keadaannya seperti ini, tanpa menyebtrtkan siapa ia IbnuAbbas

danAl Kalbi mengatakarl'Ayat ini ditunrnkan berkenaan dengan para pemuka

yatrudi, seperti Huyay binAkhttnb, Ka'b binAsyraf dan teman-temannya."

Ar-Rabi' binAnas berkata, *Ayatini diturunkan berkenaan dengan para

komandan pasukan koalisi kaum lcuffaryary terbunuh dalam perqng Badar."

Pendapat pertama lebih mengen4 karena yang menetapkan seseorang, sama

dengan orang yang menyingkap keghaiban tentang kematiannya dalarn

kekufiran." Sanpai di sini perkataanAl Qurttrubi

',r**1 (mereka tidak akan beriman) sebagai Hubar mubtada'

nahdatf (ketercng$dari kata pendahuluan yang tidak ditampakkan), yakni

p, sdringgape*iraamla (bila semuaqa dimpakkm) menjadi: tt?lt I if .

Ini adalah kalimat sambtrngan karena merupakanT'araaaD suaal muqaddar

(l@limd penimpal yarg diperkirakan), sehingga seolah-olah dftmkan: Mereka

yang kondisirya sanra, baik dib€ri perinptan mauprur tidalq apa yang terjadi

pada mereka? Lalu dikatakan (yakni jawabnya) | l;Lji i (merctco ttdak

ahan beriman)yakni:3tf i p lmeretcatidak akan boiman)-

Dise.hxkan & Ad,",n Al lhsysyofi , " 'f('alimabyf i ioi uOut u kalimat

yang menegaskan lcalimat pertama, atau sebagai lfiabar (ketenryan) dat
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6! t*uto,ra"vu: sestnggutrnya orang-orang yang kafir adatatr tidak beriman).

Sedangkan kalimat yang sebelumrya sebagai gambarannya."

Pendapat yang mengena adalatr pendapat yang telah kami kemukakan,

karena yang dimaksud adalah memberitakan tentang tidak bergunanya

pemberian peringatan, dan bahwa pemberitan peringatan itu tidak

mendatangkan manfaat apa-apa, bahkan sama dengan tidak memberi

peringatan lvlaka kalimat inilah yang statumya *fugu klabarS! a* Umut
png setelah 6! Vane -enerangkan tidak terjadiqa keimanan png diakibafkan

darinya (dari kehrfuran), bukan karena keimanannya itu yang dimaksud.

Al Qunhubi juga mengungkapkan pendapat senada dengan apa yang

dikatakan olehAz-Zamaktrsyari. Ibnu Kaisan m€ngeka& * ruaUr'olradalatr

7T2-, sdats,anungkapan yrang selanjutryra menempati posisi sebagai shi lah

$ang dihubtmgkan)." Muhammad bin YazidAl Mubrad mangatakan, "I<ata

lTji statusnya rafa'karena sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya

adalalr {3 * ? i1 #'t:"i, . I, A" U imat in (mub at a da' dailitwb ar iru)
stafusnya sebagai Hrabar 

to\"

At khatmadalatr mashdar. Khitimat asy-syai'u arfrnya:sesuatu itu
ditutup dan disumbat sehingga tidak ada sesuatu pun yang memasukinya.

Contoh kalimat: Khutima al kitab ([penulisan] buku ditutup), khutima al
baab (ffnrubsanl bab ditutup) dan sebagairya sehingga tidak sarnpai kepada

apa yang ada di dalamnya dan tidak ditempatkan pada selainnya. l/
ghisyawah adalah penutup. Contoh kalimat: Ghaasyiyah as-siraj (tutup

lentera).

Yang dimaksud dengan al khatm (penguncian) dar. al ghisyawah

(penutup) di sini adalah: Keduanya abstrak, bukan riil. Yakni, karena hati

mereka tidak sadar ketika sampairya peringatan kepada mereka pendengaran

mereka pun tidak berfungsi untuk mengantarkan pemahan ayat-ayatyang
jelas itu kepada akal, dan penglihatan mereka juga digunakan untuk

memperhatikan alam cipaan-Nya dan keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya png
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lain, maka semua itu dianggap telah tertutup secara riil dan telatr tersumbat

secara riil pula Ungkapan "penutupan" dengan kata "tutup" yang riil adalatl

sebagai bentuk redaksi kiasan atau perump:rmaan. Penyandaran perbuatan

"menutup" kepadaAllah merupakan argumen yang telatr dikemukakan oleh

alrlus sunnah kepada golongan mu'tazilah, lalu golongan mritazilah berusaha

menyangkal argumen ini sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis l/
Kasysyaf. Pembatrasan mengenai topik ini telatr dipaparkan pada bidang

batrasannya tersenairi.

Paraulamabe, bedapendapatmengenai firmanAllah, W gi: gn
pendengaran merelra): Apakah ini tercakup oleh dampak kata al Htatm

(dikunci mati) sehingga statusnya sebagai kata yang diikutkan pada kata

*.* (hati mereka)? atau tercakup oleh dampak taghsyiyoh (ada

tutupnya)? Ada yang lLengatakan: Batrwa me-w aqaf-kan (menghentikan)

bacaan pada kalimat: W $3 adalahbacaan yang sempurna, karena

kalimat yang selar$utnya memang terpisalr, sehinggavonis (dikunci maQ itu

hanya pada hati dan pendengaran, sedangkan glz isyaow ah(tutup) itu pada

penglihatan. Demikian sebagaimana dikatakan olehjama'ah-

Ada juga yang membaca iTaL @n tyoo*atan) dengan nashab

(sebagai maful [objek]). Ibnu Jarir mengatakan, "Kemungkinan nashab'

nya dengan tidak menampakkan/ )-nya yang bila diperkirakan menjadi:

itY e:6.1 ,Jt,yirKemungkinan jvganashab-nyakarenamengikuti

status kalim 
" e* ;i,-1 aan seperti halnya firmanAllatr Ta'ala , V 3rt

(Don [di dalam surga ituJ ada bidadari-bidadari yang bermata ieli.)
(Qs. AI Waaqi'ah [56]: 22) sertawapan seorang penyair:

r,t;;Gj,fi ti'aL

Aht memberinyo molmn jerami dan air dingin."

Disebutkanrryra pendengaran dalam bentuk kata tunggal semerfiara kata

hati dan penglihatan disebutkan dalam benhrk jamak (prular), I€rema mashdar
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itu berlaku sarna baik pada yang sedikit maupun yang banyak. Al 'iqaab

adalatr sesuatuyang menyakiti, makna ini berasal daikatz al foabsu(dikr:nrng)

dan al man 'z (ditahan). Contoh kalimat: A'dzabahu 'an kadzaa, artinya:

Mengtnrrrg dan mematrannfa- Contoh lainnya :' Udruubatul maa: i Qemilnya
air), karena air itu ditahan (diendapkan) di dalarn wadah sehingga meqiadi

berdng.

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim, Ath-Thabrani di dalam I I Kabir,Ibnv
Mardawaih danAl Baihaqi meriwayatkan dari lbnuAbbas tentang finnan

Allah: #3:Jr1;i1.1L'$. lsama saja bagi mereka, kamu beri

, ia berkatq *Rasulullah SAW pernah berambisi agar semua

manr:sia beriman dan mengikutinya pada petunjuk, lalu Allah mengabarkan

kepada beliau" batrwa tidak akan beriman kecuali orang yang telatr Allatr
tetapkan baginya kebatragiaan pada penyebutan pertama, dan tidak akan

tersesat kecuali omng ),ang telahAllah tetapkan baginla kesengsaraan pada

penyebutan pertema."ss Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari IbnuAbbas juga tentang penafsiran ayat ini: Bahwa

mereka telah mengingkari apa yang ada pada mereka saat menyebutkan

tentang dirimu dan mengingkari pe{anjian yang diambil dati merelo. Lahr,

bagaimana mungkin mereka mendengar peringdan darimu? Padabal mereka

telah mengingkari apa yang ada pada mereka setelah mengaahui tentang

dfirimu

irr:efi A" ** *i ryfi *K,';L (Auahtetah

mengunci-mati hati dan pendengman mereka, don penglilatan mercka

ditury-)lbnuJarir,IbnuAlMundzirdanlbnuAbutltimmaiuraymkandari

3t HR. Ibnu Jarir (l/&); dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dan Haitsami menyebuttan
dalamAl Majma'(7lt4l85),Ath-Thabrani berkat4'?araperawinyatsiqaikecualiAli
bin Abu Thalhah, ada yang mengatakan, batrwa ia tidah mendengar dari Ibnu Abbas."

Aku katakan, "Dianggap mursal dari riwayat Ibnu Abbas dan ia tidah melihatry4
pada ia adalatr jujur namun terdakang salah, hal ini dilotakan oleh Ibnu Jartr dalarnAt-
Taqrib."
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AbuAl Aliyatr tentang firmanAllah: 1;;t U-$i6t (Sesunguhnya orang-

orang lrafir) [yakni kedua ayat ini] , ia mengatakan, "Kedua ayat ini diturunkan

berkenaan dengan para komandan pasukan koalisi kaqm lorfar, mereka itulah

yangdisebutk;Allatrdi dalam ayat ini: fiI fi e.ifi. e{i a \; 11
(Tidakkah lcamu perhatikan orang-orang yang menukar nlbnat Allah

dengan kekofiran) (Qs. Ibraahiim [ 14] : 28). Mereka itu adalah orang-orang

.yang terbunuh dalam perang Badar, dan di antara para komandan pastrkan

itu tid{ ada yang memeluk Islam selain dua orang, yaitu: Abu Sufyan danAl

I{akambinAl Ash."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi tentang firman Allatr:

{3* ?ilJ#:t:"i, (Xo*u beri peringatan atau tidak kamu beri

peringatan), ia berkata, "Kamu nasihati mereka ataupun tidak kamu

m$itrdi."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatr tentang ayat ini, ia

mengatakan, "Mereka mematuhi syetan sehingga syetan pun menguasai

mereka, maka Allah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan

penglihatan mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk,

tidak dapat mendengar, tidak dapat memahami dantidak dapat me,rnikirkan."

Ibnu'Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkat4'?enguncian pada hati dan pendengaran mereka" sedangkan tutup

pada penglihatan mereka." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

mbngatakan | # p't V.fi *"lA 7 (Allah telah mengunci-mati

hati dan pendengaran mereka) sehingga mereka tidak dapat memikirkan

dan tidak dapat mendengar, danAllatr menjadikan penutup ert| Yt
(pada pengtihatan mereko)sehingga mereka tidak dapat melihai Demikian

juga yang diriwayatkan olehAs-Suddi dari sejumlah sahabat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, '?engrrncian pada

hati dan pen{engaran, sedangkan penutupan pada penglihatan. Allatr Th'ala

berfirmaru * *ry-";it{rop (uata iika Allah menghendaki
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niscqya Dia mengttttci moli hatima).(Qs. Asy-syuuraa l42l:24\, dn
berfirman: tjitb*f. *',Ft *t * *-€: (Dan Allah

lelah mengunci mati pendengman dan hatinya dan meletaklean tutuPan

atas penglihotamya)." (Qs. Al Jaatsiph V5l:23).

Ibnu Jarir mengatakan tent4ng malara al khatm,*Yalgbenar mengenai

hal ini menunrtku adalatr yang ada bandingannya dari Rasulullah SAW."

Kemudian ia menyebtrtkan sanad yatgbersambrmg kepadaAbu Hurairah,

ia berkata, *Rasulullah SAW bersabda: i# U,i q,i iJif r31 trjrt'01,
,:rli ',Jiti $ ;rSti 5'3 l)f 'rli P |-fr:.ti tJi +v ty ,* 4its7
ot-&6'd u'ff$,*it2"S.l& ,fii';Ss,fii irlr u;o (s"*ngguhnya

apab il a s e orang muhni n m e I ohtkan suat u do s a, maka t eri adi I oh s e bu ah

titik hitam di dalam hatinya. Bila ia bertaubat don berhenti -dari
perbuatan dosanya-, maka hatinya pun menjadi mengkilat. Bila ia
menambah 

-perbuatan 
dosanya-, maka -titik hitamny*- itu pun

bertambah sehingga menutup hatinya.36 ltulah or-raanyang dikatakan

Allah; sekali-kali tidak [demikianJ , sebenarnya opa yang selalu mereko

usahakan itu menutup hati mereka). (Qs.Al Muthafffin [83]: la). Hadits

tersebut juga diriwayatkan dari jalur tersebut olehAt-Tirmidzi dan ia men-

shahih-l<army u serta An-Nasa' i.37

Setanjutrya Ibnu Jarir berkata, "Rasulullatr SAW mengabarkan,

batrwa bila dosadosa itu terus menerus dilakukan, maka (akanmenjadi titik

hitam) png melruhpi hati, dan bila telatr menutqpi se,rnranla, maka saat itulah

Allatr mengunci mati hati itq sehingga tidak ada lagi jalan ftebaikan) untuk

mencapainya, dan hati itu tidak mempunyai jalan kehrar untuk selamat dari

kelnrfiran. Itulah pengrrncianyang disebutkan olehAllatr di dalam firman-

Nva: foff ,yt e..* *"il'€ (Altah telah mengunci-mati hati

x Hasan,Ibnu Jarir, l/87.
37 HasanAt-Tirmidzi,3334;An-Nasa'idalamAmal Al YaumwaAl-Lailah, h.314 dan

Al Albani, Si ahih Al Jami ', 1670.
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dan pendengaran mercka).lmadalatr bandingan pengrmcian dan pentrnrpan

yang dialami oleh penglihatan dari kesadaran dan kondisi yang tidak dapat

dicapai kecuali dengan cara menernbusnya kemudian membukarryra Demikian

juga, keimanan tidak akan sampai kepada hati orang-orang yang telatr

dinyatakanAllatr bahwaAllah telah mengunci mati hati mereka kecuali setelah

dibukakamya lonci itu dan dir.naikan ikatannya"
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'r;r# @',8*L. i st ffi :#; Ku rtt;'Jfr € /6i}i
@lt:H 12 i*,11yG4 12 i rAri'*it' K

"Di ontoro manusio adayong mengotahan,'Kami beriman kepada

Allah don Hori Kemudion,, podahal mereko ita sesungguhnya

buhan orang-orongyong berimon Mereka hendah menipuAllah

dan orang-orungyong b*imanrpadahal meteho honyo menipa

dirinya sendiri sedong mereko,idoh sodon'

($.Al Baqareh [2]: &9)

Di awal srahiniAllah SwTmeryrcbutkanterrmrg ormg'orang beriman

yang mumi, kemudian setelah mereka, Allah menyebutkan tentang oftlllg-

orang kafir mumi, kemudian kelompok ketigaAllah menyebutkan tentang

mpnafi! yaitu mereka tidak termasgk kedga golongan tadi, tapi

mereka menjadi golongan yang ketiga, karena secara lahir mereka adalah

golonganpngpertama (omng-orangberiman), sedmglarsecarabatinmereka

adalafu golongan yang kedua (orang-orang kaft), dan karena itu mereka

menjadi pengtnrni neraka yang paling bawah.

Asal lcata urrS r adalatr rrr4, ke*udiao fulrttr lwa.alnyadibu4ng untuk

meringankan. Kata ini berasal dari kata ,rfr;,aog artinya gerakan. ,i-
,,rrj artinyabergerak. Kata ini termasuk kategori ismiumu' (ismiamak),

yaitu bentuk jamak dari tata oill (laki-laki) dan iitlJ1 Oerempuan) yang

tidak mengihti pola lafazhrya

fi;11[lt loam(yakti laom ta' riflyang masrk ke dalamnya adalatr untuk

menunjukkanjenis, sedangkankata { mentr{rrkkmsebagialr, yakni sebagian

manusia (di antara manusia). Lain dali itu { menrqiukkanjuga pensifatarl

yakni "dan sebagian dari manusia (di antara manusia) ada manusia yang

memgaakan".

Yang dimaksud dengan ol yaum ol oakhnr Glari Kemudian) adalatl
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waktuyang tidak bertrenti, *kT t9r11s balanjrr selamanp- , 
,

Lt9l o.*" etimologi adalatr kerusakan, demikianyang diungkapkan

oleh Tsa lab dari IbnuAl A'rabi, lalu melontarkan syair:

tr,- alr $y,i-)t JY ';*E; glt';"|
Warnanya pttih, rasanya lembul

dan air liur pun lezat, padahal air liur itu tipuan

Ada juga yang mengatakan, Vahvta al ktti d' u mal<naasalnya adalatr a/

i,tftfaa' (menyembunyikan). Contoh kal imx Mulhdi' ul b ait, afrnyaadatalt

orang yang menyembunyikan sesuatu di dalam rumatrnya. Ini dirurgkapkan

oleh Ibnu Faris dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan "Tipuan mereka

terhadap Allatr" adalah, bahwa mereka melakukan perbuatan yang biasa

dilalekan oleh omng{mng yang menipq nanrun Dzat 1ang lvlaha Mengaahui

yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetatruan-Ny4 tentunya tidak

dapat ditipu. Bentuk redaksi dengan menyebutkan subyek (pelaku)

mengindikasikan kesamaanpada asal perbuata4 sehingga perbuatan mereka

menipu Allah dan orang-orang yang beriman mengindikasikan bahwa

Allah SWT dan orang-orang beriman-latr yang menipu mereka

Yang dimaksud dengan'tipuan dari Allah" adalah, batrwa ketika

diberlalolen hukum-hukum Islarn pada mereka padahal mereka sama sekali

bukanbagiandari islanu maka seolah-olahdenganbegituAllahmenipumercka

sebagaimana mereka menipu-Nya dengan menampakkan keislaman dan

menyembunyikan kehrfiuarU sehingga ini meqiadi sgrdata makan trun. Dan

png dimaksd deirgan "tipuan omng-orang beriman tuhadap me,reka (orang-

orang munafik)' adalah, batrwa orang-orang beriman itu memberlakukan

kepada mereka (orang-orang mtmafik) hukum-hukun Islm secara nyatapng

telah diperintahkanAllah, walaupun oftmg-orang beriman itu mengetatrui

rusaknya batin merekq sebagaimana halnya orurg-orang munafik itu

menipu orang-orang beriman dengan menampakkan keisalaman dan
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kehfirm.' ' :

i:^l;l$t 3;4Ys @odot ol mercka hanva.menipu dirtuvo

saaatri) maksudrryra adalah pemboitatruan batrwa ketika mereka menipu Dzat

yang tidak dapatditiptl sebenarnyamereka inr sedangmenipu diri mereka

sendiri. Karena tipuan itu png bisa dilaktlkan tutradap png tidak memgemtrui

yarg bairu sedmgkarpng mengetatrui bditt, mal<a siaapm yarg meniplf4

berarti sesunggtrhnya ia sedang menipu dirinya sendirinya namun tidak

menyadarinya. Ini sama dengan ungkapan: Man kludo'tohufankhada'a

laka, faqad khada'aka (barangsiapa yang engkau tipu lalu ternyata ia

mengelabuimr1 maka sebe4arnya dialatr yang telah menipumu). Nafi ', Ibnu

Katsir danAbuAmr membac rrrryu, qptidi keduatempat itu, sementara

I{anzabAshim,Al Kisa'i dm IbnuAmir membacapng keermlna 3i4
(dan yang pertam nya: 6rL,xi1."

Yang dimaksud dengan'Menipu diri mereka sendiri" adalab, bahwa

mereka dibuai oleh angan-angan batil, sehingga begitulah an$n-angan itu
' 

membuai mereka. Para ahli bahasa mengatakan, *Sya'artu bi asy'ryai'i

aanyafahonulalrz (akg menladariryra)." Disebutlon di dahm l, Xos:tsyof'

" Asy- ryu' urr adalah mengetahui sesuatu dengan perasaa4 yaitu qari kata

asy-syi aor(tanda/simbol)." Masyaa' ir al inswt adralah lrot4,vt asuril(nahri

manwia). Pengertiannya: Bahwa terjadiryra madtrarat itu bagi mereka (orang-

orang munafik) adalah sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, namun

keterjerumusan mereka ke dalam kelengatran mereka itu seperti yang tidak

airasatanq,a

Al anfus (yakni pada kata Fi:.1tbdi sini maksudnya adalah diri

mereka, bukan semga makna yang tercakup oleh arti m'mfs, seperti rutr,

darahdanhati.

Ibnu lhsaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas: B'atrwa mereka itu adalatr oftmg-orang munafik dari sukuAus dan

"Al Kasysyaf,ll59.
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Khazraj serta orang-orang yang seperti mereka Ibnu Juir meriwryatkan dfii

Ibnu Mas'ud, batrwa ia mengatakarl 
*Yang dimaksrd dengan ayat ini adalatt

orang-orang munafik." Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir jug3 meriwayatkan

seperti itu dari Qatadatr. IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia

mengatakan, 
*Tidak ada yaqg lebih menakutkan bagi-mereka selain ayat

,^, =or':):.. i gt ;il ;lu; ii". tgti'J ;4 ; 9'tti'ei (D i ant a r a

manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan Hari

Kemudian, 
,'podahal merela itu sesunggufurya bukan orang-orangyang

beriman")

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Hudzaifalr, bahwa pernatr ditanyakan

kepadanya, "Apa itu nifaq?", ia menjawab, 'Mengaku Islam tapi tidak

m€ngamalkamqa"

Ahmad bin Muni' mengeluarkan riwayrat di dalam Musnad'nyadengan

sotd dha' if durseorang sababat: Batmra sesmrang di antara l<aum muslimin

berkatq"Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan esok?"Beliau

menjawab: bt g:At I (Janganloh engkau,menipu Attah). Orang itu

bertanya lagi,"Bagaimana mungkin kami menipuAllah BeliaupunbersaMa

€lli-'qJ;l tf ,.1t, '::'),:t ,3'o ,(Sr 4i5v :t*'"rt:J ?itt't;1;a.ry 
d'

|p ,:u: U ,:fu i ,7o U',?'g v.:1l;i -f;.\,y, 
,,,\T: * :9' yt

6- i]F ls' *'!"i'qii,l' ry iA'en ov'; x;*i,Y:t;ok
L:6J (Yaitu engkau mengamalkan sesuatu yang diperintahkan Allah

tapi dengan amol itu engkau menginginkan selain-Nya. Karena itu

hindarilah riya" karena riya' itu adalah mempersehttukan Allah.

Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, orang yong berbuat riya' altan

dipanggil di hadapan para maldtluk dengan empat noma (yaitu): hai

fofir hai bejat, hai orang rugi, hai pengWianat, amalanmu telah sesat

don ganjaranmu guguti malw hari ini tidak ada bagian bagimu di sisi

Allah. Carilah ganiaran dari yang dulu engkau berbuat untuknya

t
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wahai penipu).'3e Kernudiaq beliau membacakan ayat-ayat Al Qur'an:

ry- fu 'J,Jdi. +;' M,i ;. ;r'ok # (B a r a n s s i a p a m e n s h a r a p

perjumpaan dengan Tuharyrya, maka hendaHah ia mengeriakan amal

yans shalih). (Qs. Al Kahfi [8]: ll0), dan fr$]lfi1;**1id}i.Ji'ot
(Sesungguhnya orang-orang munaJik itu menipu Allah) al aayah.'(Qs.

An-Nisaa'$l:l42)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnu Wahb, ia berkata, "Aku pernatr

bertanya kepada Ibnu Zaidtentang firmanAltal:ir;.t; eiii 6fi'otLr-i.
(Mercka hendak menipu Allah don orang-orongyang beriman), ia pun

menjawab,'Mereka adalah omng-orang munafkyang meldpuAllalu Rasul-

Nya dan orang-orang yang beriman (dengan Gara menampakkan) batrwa

mereka itu orang-orang beriman berdasarkan apa yang mereka tampakkan.'

Lalu tentang firman-Nya:'at';t{.113 fr*i7t 3ti:4V1 @adahal

mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang meruka tidak sadar) ia

berkat4 "Mereka itu mencelakan diri mereka sendiri karena kehrfirran dan

kemunafikan yang mereka semburyikan'."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij tentang firmanAllatr:

fi $;* (Mereka hendak menipu), ia berkata, "Meteka menaurpakkan

laa ilaaha illallaah(perryauan batrwa tidak ada sesembatran selainAllah),

1arrgdengm (peryman) itumerekainginme,melihadarahdanhmme,leke

padatral di dalam hati mereka tidak demikian."

eDlra'tf,IbnnHajarmenyebu*annya dalamAlMalulihAlAluah,3lh. l4t,tercanum
dalam Musnad Ahmad bin ManDa' dan Al Bushairi dalam hal ini tidak berkomentar.

TAFSIR FATHUL QADIR
'165



i;sq.'rJ}ry;iS
b

w";frp;,Fb?e#A

"Dalom hoti mereka ada penyakit, lalu ditomboh Alloh
penyakitnya; dan bagi mereko sikso yang pedih, disebobhan mereka

berdusta." (Qs. Al Qaqarah I2l : 10)

Al morodhadalah setiap yang mengeluarkan manusiadari batas sehaL

karena suatu penyakit, kemunaf*an, atau pelanggaran perintah. Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Faris. Ada juga yang mengatakan, trrhwa al maradh

adalatr penyakit. Berdasarkan pengertian ini, maka kata al maradh adalah

sebagai bentuk "kata pinjaman" urtuk mengrmgkapkan kata kerusakan yang

terjadi pada keyakinan mereka, baik karena keraguan, kemunafikan,

pengingkara maupun pendustaan. Didahulukannya Htabar $ndaayat ini)

adalalr untuk menyatakan bahw a al mar adh (penyakit) itu khsus padany4

yaituterkaitryapenyakitinidenganhatitersebr*yangdisebabkanolehbesamya

kedengkian .lan permustrhan.

t:r;'fr ?i;t f 1t at u d i t amb ah All ah penyakitnya) maksudnya :

bahwa mereka itu ditambah penyakitrya olehAllatr karena diperbatranrinya

nikmat-nikmat untuk Rasulullah SAW dan berulang-ulangnyra anugerah dari

Allah kepada beliau baik yang bersifat funiawi matrpur trkhawi. Kemtmgkinan

juga sebagai doa atas mereka dengan bertambatrnya keraguan, kebimbangan

dankemunafikan.

Makr:n al aliimadalah al mu'lim,yakni yang menyakitkan

Kata ti pada kalim 
^t, o;.;B{lj;g e, (Disebabtran mereka

berdusta) adalatr sebag ai mashdar, yakni pendustaan mereka, yaitu ucapan

mereka: 
"*- i6 ifi:QL; y\r31t7 lxami beriman kcpada

Allah dan Hari Kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan

orcng4rangy(mgberiman). (Qs. Al Baqarah t2l: 8). Paraahli qira'at sepakat

membaca denganfathah pada huruf ra' padakata: pj, kecuali yang
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diriwayatkan olehAl Astrma'i dari IbnuAmr, batrwa ia membacanya dengan

men- s uhtn-kan htrnrf ra'.

tlarzatlb'Ashim danAl Kisa' i membaca : gti:Si,tarry tasydii d $a}oti
bt*,anytlroddzibuun),*dan$'atyanglainryramembacanyaderryantasydiid.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai finnan Allatr Ta' al a :,?'; ** 12 (nabm hat i me rel<a

ada penyakil) ia berkata, "Keraguan." --dan tentang firman-Nya:-
,5; fr 73t f ltaU attambah Altah penyaHtnya), iaberkata "Keraguan."

Ibnu Jarir dan IbnuAbuHatimjqamaiwayatkan darinya (IbruAbbas)

tentang firmanAllah, &j ** 4 (Ootam hati mereko ada penyakit),

ia berkat4 "Kemunafikan." (dan tentang frman-Np: > \J a:* iS t*
bagi meteka siksa yang pedih), iaHkatao"Hukuman yang menyakitkan."

(kemudian tentang firman-Nya,) ir;.;6J!J;k q. (disebahkan mereka

befiwta),iaberkat4'Mengganti danmenrbalr" IbnuJairjugamengehrarkan

riwayat dari Ibnu Mas'ud seperti yang dil€tal€n pertama oleh IbnuAbbas.

IbnuAbuHatim darilbnuAbbas,iameqgaakaq'Setiap

kat^ aliimdi dalam Al Qur'an artinya adalatr yang menyakitkan (pedih)." Ia

jugamoiwayatkari sbpefti itu dariAbuAlAliyzh" Ibnu Jairjuga meriwayatkan

seperti itu dari Adh-Dhahhak.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah tentang

firman Allah , jaj ** A (Oalam hati mereka ada penyakit), yakni

keraguan terhadap perintah Allah. -Lalu 
tentang firman-Nya:-

tT;";$!itf ltatu ditambah Allah genyakitnya) yqni keraguan. -
Kemudian tentang firman-Nya ,- |;.#i;k Lr'lJ +f* it t <a""

bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta), ia berkata,

'Tlendaklahkalianmenjauhidlrst4l€r€masesunggubtr5akedustaanituadalalt

pintu kemunafikan." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata,

'?enyakit ini terjadi dalam sikap beraganrq bukanpadatubutLjadi me,reka
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itu adalatr orang-orang munafik . JaAi al maradh (penyakit) {i sini- adalatr

keraguan yang merasuki lslam." Iajtrga meriwayatkan dari llaiman dan Thawrs,

bahwaal maradh (di sini) adalatrriya'.
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,-2*- t .- t!-(..6.?-1.'J3>J-ar:3 lJl l_-'4,*CtVGi;{lifi ab:r+3
'

!#'E'i'i
'uru-$,#t6:$i'i#t$g@'uru- $,#'t'u:r :"li 13 ;:ttrn

"Dan bila dikatakan kepoda merekor'langanlah kamu membuat

herusakan di muka bumi,' mereho meniowob, 'Sesungguhnya kami

orang-orang yang mengadakan perbaikan.' I ngatlah, ses ungg uhnya

mereha itulah orong4rrang yang membuat herasahan, tdapi mereka

tidoh sadar." (Qs.Al Baqarah l2lz ll'12)

fata t5l pada posisi nashab karena sebagai zharf (kata yang

menunjukkan keterangan waktu),' amil-nya (i mt ab zhaf-nya [penimpal

zhad-nyal) adalah t^o f)Syang disebutkan setelahnya, dan di sini

terkandung essensi syrlft

Al lasaad (kerusakan) adalah anonim dari kata ash'shalaah

ftebaikan), hakikatnya adalatr: Beralih dari istQamah ftebaikan/perbuatan

baik) kepada yang sebalikryra. Polapenrbatran kata ini adalah sebagai berikt:

fasada asy-syai'il -yafsudu -fasaadan -wafusuudah -fa km,afaasi&m

- w a fasiidtm. Yang dimaksud pada ayat ini adalah: Janganlah lalian menrbuat

kenrsakan di muka brmi dengan kemun4fikaq berteman akrab dengat orang-

orang kafir, serta menjaubkan manusia dari berirnan kepada Mutramnad SAW

danAl Qtr'an. Karena bila kalian melakukan itrr" maka akan rusaklah apa

yang ada di bumi karena binasanya tubuh, hancumla bmgunaq dan rusaknya

tanamaru sebagaimanayang dapat disaksikan saat berkecamulorya kekacauan

danpertikaian

fata C| termasuk partikel pendek sebagaimana yang dipaparkan di,-
dalamilmuma'ani.

Ash-s holnaladalah anonim darikata al fas aad (ishtaah:Perbaikaru

sedangkan ifsaad;Pengnrsakan). KetikaAllah melarang mereka membuat

kenrsakan yang men4pakan karakter mer€kq mereka malatr menjawab dengan

ungkapan yang mengentengkan ini, yaitu mengalihkan status mereka dari

)a
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karakteryang sebenamya, yakni pembuat kerusakaq kepada karakteryang

sebaliknya, yaitu membuat perbaikan. Mereka bahkan tidak hanya berhenti

pada kedustaan dan kepalsuan mumi ini, tapi merekamalatr mengklaim batrwa

mengadakan perbaikan itu merupakan sepesialisasi mereka, maka Allah
membantatr mereka dengan bantahan yang telak. Demikian ini karena Allah
menyatakan dengan partikel pengundang perhatian $akni kata Ti: Ingaflah)

yang berfirngsi memastikan kalimat setelahnya, dan karena tata i1 (yakni
pada kalim 

" e\lbertungsi sebagai penegasan. Di samping ial khabar
yang berformat defi nitif 6/akni dengan al if I am t a'rifpadakataol:rij 0
yang ditengatri dengan kata ganti yang tersendiri (yakni t<ata p) merupatan

pembatasanyang mendalam dalam memadukan antarakdr.raperkara di antara

pedora-perakaxa yang dibatasi itu DanAllah mengembalikan mereka kepada

karakterkenrsakanyangmerupakankaraktermarekayang dengan

pengembali;n yang ditegaskan secaftr mendalarn, dengan hmbahan kandungan

pepyataan tentang klaim dusta mereka yang tersirat dari pembatasan kata
Cr.)

Adapun penafian kesadaran dari mereka, kemungkinannya adalah

batrwa tatkala mereka menampakkan perbaikan yang padahal mereka sendiri

mengetalrui bahwa sebenamya ifu adalah pengenrsakan yang murni, mereka

mengira batrwahal itu mengelabui Nabi SAW dan menutupi dari beliau apa

yang sebenarnya mereka sembunyikan. Mereka tidak menyadari bahwa

sebenamya beliau mengetahui hal itu, karena berita dari langit tunm kepada

beliau. Maka penafian kesadaran dari mereka adalah pada segi ini, bukan

berarti bahwa mereka tidak menyadari batrwa mereka itu melakukan

kenrsakan. Kemungkinanjug4 batrwa pengerusakan yang mereka lakukan

itu dianggap oleh mereka sebagai perbaikaq karena di otak mereka tengatr

bercokol kecintaan terhadap kekufuran dan memusuhi Islam.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata,

'?engerusakan di sini adalatr kelcufuran dan perbuatan maksiat." Ibnu lshaq,

hnu Jarir dan IbnuAbu Flatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman
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Allah: 3r;[i']Cr,. (Sesungguhnya komi orang-orang yang

mengaddknr Wboikan). Yalni, sesunggutrqra kami menghendaki perbaikan

antara kedua kelompok dari kalangan kaum mtrkminin dan atrli kitab.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai penafsiran ayat ini, ia

berkata, "Bila mereka melakgkan kemaksiatan, dikatakan kepada merek4

'Janganlah kalianberlaku begitu' Merekamalahbe*at4'sesunggutnryrakami

ini b€rada di atas pefinjuk' ."

Ibnru Islraq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu HAim meriwayatkan dari Salman:

Bahwa ia membaca ayat ini, lalu ia berkata" "Orang6rang yang disinggung

oleh ayat ini sudah tidak ada lagi."

Ibnu Jarir berkm,'Kemungkinan mak$d Salmm adalab batrwa orang-

orangyangberkarakterdengansifrt ini lebihbesar daripada

mereka yang berada di zamanNabi SAW, bukan berarti sudahtidak adalag,

orang yang berkarakter seperti itu" Kemungkinanjuga, Salman memandang,

bahwa ayat ini tidak ditunrnkan berkenaan dengan orang-orang munafilq tapi

ia mematraminya sebagai orang-oftmg yang melakukan fitnah (kekacauan/

hunr hara) yang memang menganut Islam dangan menghunuskan @ang di

kaum mslimiru bpemi kelompok Khawaij dm semua golongror

yang menganggap pengerusakannya sebagai tindak peftaikan, karcna hal itu

memang melahirkan syubhat fang batil.
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iv s'cfi Vc o6i ;vrk iyv ti Utitj
@'rrfr $ 8i ;w5i., #t v ri;@i 

/

uApabila dikatakan kepoda mereka, 'Berimanloh kamu

sebogaimano orong-orong lain telah berimon.' Mereka meniawab,

'Akon berimankah komi sebogaimana orong-orong bodoh itu telah

heriman.' Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang

bodoh, tetapi mereko tidok tahu" (Qs. AI Baqarah I2l: 13)

Yakni apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, "Berimanlah

kalian sebagaimanaberimannp para satrabat Mtrhammad SAW dari golongan

Muhajirin danAnshar." Mereka malatr menjawab denganjawaban yang sangat

dungu dan sangat jauh dari kebenaran, lalu mereka menyandangkan

kebodohan itu kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan mengolok-

olok dan meremehkaq sehingga dengan begitu mereka menyebabkan Allah

mencapkan kebodohan pada mereka dengan ungkapan yang sangat telak

dan sangat mendalam.

Pembatasan as-sofoahoi (kebodohan) itu adalah rapuhnya nalar,

rusaknya pemikiran dan pendeknya akal pada mereka" sementara mereka

tidak mengetahui batrwa mereka itu adalah demikian, baik itu hakikat maupun

kiasan. Hal ini karena mereka senantiasa dalam kebodohan sehingga

kedudukannya sama dengan tidak ada ilmu pada mereka, karena mereka

senantiasa dalam kebodohan dan bertawak bodoh. KetikaAllatr menyebutkan

kebodohan di sini, berarti penyematan kebodohan pada mereka itu adalatl

menganggap tidak adanya ilmu pada mereka, karena memang tidak ada yang

bertidak bodoh kecuali orang bodoh.

Parttkel kaaf (yakni pada kalimat -U3) 
-sebagaimana- 

pada posisi

nashabkarena sebagai na't (yang disertakan) pada mashdar yang mahdnf

(yang tidak ditampakkan), yakni: ,6r otif rJriil 1t<eimanan seperti

keimanan orang-orang).
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IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman

Allah: n$i;;r--f lr1t; ii ,yriy {,tnabilo dikatakan kepada

mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orong lain telah

b erimarl ) yak'n: Bemarkanlatr (Mutr,ammad SAW) sebagaimana

para sahabat Muhammad bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul-Nya, dan

bahwa yang diturunkan kepadanya adalah haq.

|;t1Ai 
;t;Tk L*3if$c (Mereka meniawab, "Akan

berimankah lcami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman")

yang mereka maksudkan adalatr para satrabat Mutmmmad.

illi3i ?#i$ (Ingatlah, sesungguhnya merekalah orans-

orang yang b odoh) Allahmenyatakan: 
-mereka 

ittr orang-orang yang

jahil(Mh).
'oiJll $ ,*i (Tetapi mercka tidak tatm)yaitu eflah mengatakan

bahwa mereka tidak bcrakal.

IbnuAsakir di dalam tmilch-nya meriwayatkan darinya den$n sanad

yang dipertanyakan, bahwa ia mengatakan (tentang penafsirannya),

'ts€dmanlah kalian sebagaimana UerimanrUa ormg-orang;AbuBakfi, Umr,
Utsman danAli.'Ibnu Jarirjuga mengeluarkan riwayat seeerti itu dari Ar-

Rabi'danlbnuZaid"

Al IGlbi meriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas:'Baliwa ayat

itu ditunurkan berkenaan dengan sikap orang-orang yahudi. Yaitu apabila

dikatakan kepada mereka, yakni oftrng-orang yahdi: nhi ;t;-* itlt;
(Berimonlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah berimon),yutn

Auullah bin Salam dan teman-temannya. ;iiAi;l;1kli5i;6
(Mereka menjawab, *Aksn berimanlrah kami sebagaimana orang-orang

bodoh itu telah beriman")
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t5vf;6ir-|;'*$ii;u

"Don bilo mereka berjumpo dengan orang-orang yang beriman,

. mereka mengatokan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka

kemboli kepada syeton-syetan mereka, mereko mengatakan,

'sesungguhnya kami sependirian dengan komu, kami hanyalah

berolok-olok' Allah akan (membalos) olokan-olohan mereko dan

membiarkan mereka terornbang-ambing dalam kesesatan merehu'
(Qs.Al Baqarah [2]: 1a-15)

Asal kata L'ri adalah tjll llaqiyuu), labt harakat dhammah

dipindahkan ke huruf qaf danya', kemudian hurufya'dibuang karena

bertemunya dua harakat suhtn.Makna '6 a^4t adalatr q-i e:
(aku menemuinya dari dekat). Mtrhammad binAs-Sumaifi' Al Yarnani dan

Abu Flanifttr membacaqrar r 
j:, d*gan huntr1a' butrarakat dan hunrf sebelum

fathah (yakni asalnya rjf) kemudian hurufya'berubatr, menjadi alif,
kemudian alf-nyadibuang karena bertemua dv suhtn. lyi ort- a-
ifi . b:p artrnyaaku memisahkan diri dengan fulan. Mengapa di sini

digunakan partikel bantu J l, padana biasanya menggunakan partikal Da'

[r. ], yakni biasanya : b'P bukan {i'-ie .Demikian ini karena iV+ ai

sini mengandun g makt:n dzahabuu w a insharafuu Qrcrgt).

Asy-Syayathiin adalah bentuk jamak dari syaithaan, yakm j amak

tal<sir-nya.Ada perbedaan perkataan Sibawaih mengenai huruf nzn pada
lxata 

ryaithaan, di satu buku ia menyatakan batrwa huruf nun itu, adalah huruf
asliny4 sedangkan di buku lainnya ia mengatakan batrwa hunrf run ittt adalah

huruftambahan. Alasan pendapat pertamanya, bahwa akar kata syaithaan

adalah syathanayang artinyajautr dari kebelraruU sedangkan alasan pendapat

dt,l?rt5p l5l't
c
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keduanya batrwa akar katarrya fJabh syAH lapng artinya iadt, atau symla

yang artinya ba$|, atai syaaththayang artinya terbaka, atau asyaatha yang

aninya binasa. Seorang penyair mengatakan:

,H'Y6,1 *ryui
Sesungguhnya pora ksotria *u bisq binasa di (uiung) tombak

Yanglahtr)ramargmku:

rii rrt;tt';;.!1. 66)

Yang putih bermahkota telah binosa oleh tombak-tombakkami

Saat berkccamubrya pertempurgn antar para para pemtnggang htda

Sibawaih menyatakan, "orang-orang Arab biasa mengatakan,

, Tasyayyathana futaan' bila ia melakukan perbuatan-perbuatan syetan.

Seandainya akar kataqra syaatha, lent:uyang mereka l<atal<an' tasyayyathd

(bukan Tasyayyathana).- Dad alasan inilah perkataan Umalryatr bin Abu

AshShalt

.,*al 
gG ,t:,*it

i*!';$tr ;.it ti klw*o6
Syetan mana Wn yang menentangnya (Sulaiman),

malra ia akan menghuhtmnya dan menempatkannya di dalam

! z 
penima, dan membelenggunYa

#t\ (Sesungguhnya kami sependirian dengon komu),

maknanya: fami bersama kalian dalam agama kalian dan sependirian dengan

Y,ahar. Al Haz'z adalah as -sukhr$yah wa al-la'b (olokan/ejekan dan main-

main).

Ar-Rajizmengatakan:

d;uy r:ir ;trfiG W 'l'ei;i
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Ummu Thoisalah telah mengoloklw,

ia mengalakon, "Aku melihatnya papa tak berharta

Dikatakan dalam Al Kasysyaf, Asalnya termasuk kata yang sama

formatnya dengat al l;hiffah, dari al haz'2, yaitu rnati dengan cepat . Haza'a

yahza'uberarti mati di tempat. Sebagian orangArab mengatakarg 'masyaitu

falaghabtufuhantu li alaa'an' ala makaanfi' (aku berjalan, lalu kelelahan,

hingga aku mengira akan matidi tempatku iru).'naaqatuhu tahza'u bihi'
(membawanya dengan cepat) yang cepat dan ringan." Ada juga yang

berpendapat bahwa asalnya adalah al intiqaam(dendam). Seorang penya'ir

mengatakan:

t', .. 4 ..'. t z t tt.zt
,J> z*b*)l '^'J €ft>.

';i\'eb?;Lt.j
Merela telah mendendam terhadap mereka dengan dua ribu

personil besenjato

Para pemimpin merelra di tengah padang sedang merttnduk

Maka ucapan mereka, #etr(Sesunggufurya komi sependirian

dengan kamu) bermakna: Bahwa mereka itu tetap dalam kekufuran.

Sementara ucapan mereka,'u;r*'# Cr, (kami harvalah berolo'k-

o/o&) merupakan penolakan mereka terhadap Islam dan kebenaran. Seolah-

olah ini merupakanjawaban atas pertanyaan yang drperkiraan tersirat dari

perkataan mereka, #tt, (Sesungguhnya kami sependirian dengan

kamu), yakni: Bila memang kalian sependirian dengan kami, lalu mengapa

saat kalian berjunpa dengan kaum muslimin kalian menyepakati mereka?

Mereka menjawab, "sebenarnya kami dengan penyepakatan itu karni hanya

rnengolok-olok merekq karena batin kami tidak sepakat dengan mereka ddn

tidak condong kepada mereka." MakaAllah membantatrmereka dengan

firman-Nya, *r'aii3-'ifr peuon almn [membalasJ olokan-olokan

mereka), yakni: Menunrnkan kenistaan dan kehinaan kepada mereka,

mendendam mereka dan merendahkan mereka, ini sebagai balasan bagi
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merekadan sebagai pembelaail bagi pra harnbaNyayang berimah. Yang

Allah SWT ryatakan sebagai olokan itu sebenamya adalatr sehgai hukunan

danbalasan

Blasanya orang Arab, apabila ingin mernbuat kata sebagai jawaban

dari sebuah kata, maka.ia akan menyebutkan kata seperti kath tersebut

sekalifun maknanya befbeda"G.aya bahasas€perti ini banyak terdapat di

dalanAl Qrn'aru di antranta , L!)-3i$#Yfft (Danbalaan swn
kcjahaton adalah kejahatan yang serupa). (Qs. AsV-SWuraa l42l: 40),

maka balasan itu bukan suatu kebunrkan, dan qishash prur bukan berarti

plmyerangan (br*m tindak adap), kalqra memmg inr adalatr haq, corfrohn)rd

i<it;-s:eii6 ,b*it:-rEs rS -::t;-s:,i'fi,t' toun sebab itu
borangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia;.seimbang

lngan serangannya terhadapmu) (Qs. Al Baqarah [2]: t9a)
K'*;ib:;;t (orang-orang kalir itu membtat tipu daya, dan

Allah mem.balos tipu daya mereka ital (Qs. Aali 'Imraan [3]: 5a)
t13-'t*c;12 @rr?'u,*;il (Sesungguhnya orang kafir itu
mercncanalran tipu drya yang j ahat dengan sebenar-benarnya, Don Ahr
pun membua! rencana [pulal dengan sebenar-beVaryya) (Qs. Ath-
Thaariq [s6I: 15-16) irlt;;$$ffr'di*,4 (Merctra hendak menrynt

Allah don orong-orang yang beriman) (Qs. Al Baqarah l2l 9)
oll t tlt l'?t I'tS ?i :,fr 'o;tt*i (Sesungguhnya orang<rrong munafik itu meni2ru

Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka) (Qs. An-Nisaa' [4]:
142) ,!L: ,:ilyCJEllnt -,Jl AC'P @ngk4u telah mengetahui

apa yang ada pada dirifu dan aht tidak mengetalrui apa yang ada pado

diri Engkau)(Qs. Al Maa'idah tsl: I I 6).

Contoh yang terdapat dalarn As-Sunnah juga banyak, di antaranya

saMaNabi SAW: rk *.l1.j v itil,gesungguhnyaAllahtidakakan
bosan sampai kalian sendiri yang bosan).

Allatr mengatakan, *.'"# Kt 6Aon "**, [membalasJ olokon-

olokmt mercta), l@ena ini murunjukkan pembahmran dari unaktu ke u,alctrt

TAFSIR FATHI'L QADIR 17?



bahkan lebih berat, atas merpka lebih melukai hati mereka dan lebih

menyakitkan bagi mereka, yaitu ber.trpa olokan yang terus menerus dan

berkesinamburigan. Ini tersimpulkan dari redaksi yang bemada berita yang

dari situ tersirat, bahwa hukuman itu akan terjadi dari waktu ke waktu dan

diperbatranr dai waktu ke waktu, tentunya hal ini akan terasa sangat berat

bagi yang merasakanr.rya karena merupakan siksaan png tenrs menenrq ini

akibat iamencebtrkan diri ke dalam kebunrkan itu.

,"Al Madd adalah az-ziyaadoh (tambahan). Yunus bin Habib berkata

"Dikatakan madda untuk hal yang buruk, dan dikatakan anrodda untuk

hal yang baik.' Contoh yang terdapat dalam firman-Nya adalah:

}iJ )";\8'r1i1j loan Kami nembantumu [menambahimuJ

dengan harta kekayaan dan anak-an.ak) (Qs. Al Israa' [17]: 6)

ji*.5ii.rj''t:tl1: foa" Kami beri mercka tambohon dengan buah-

buolnn dan daging) (Qs.Ath-Thuur l52l:22)

Al Alrhfasy berkata, " Madadta I ahu (aku menambatrkan untuknya)

bila sebelumnya aku lewatkan, sedangkan amdadtuhz (aku

menambatrkannya) bila sebehrmnya sudah aku bed." Al Fara' dan Al-Lihfni
lor'r/xat:-" Madadtu(aku menambahkan) adalatr bila tambalranrryaa itu dengan

yang serupanya, contohnya: ?je #'n fu'H'y (o* t*t
fmenjadi tintaJ, ditambahh,an kepadanya tuiuh laut flagiJ sesudah

[ke r i ngJ nya. (Qs. Luqm aa{3 ll: 27)

Adapnn kal funat amdodtu(aku menambatrkan) bila tambahannya itu

eri Fi"t" yang ditambahi itu, contohnya: *v*$t ?'"*
^Sal5i ; (Niscaya Altah menambahkan' [menolons] kamu dengan

tima ribu malaikat.) (Qs. Aali' Imraan [3] : I 25)

Ath-Tlt ugaan^utnyamelewati baras dan berlebihan dalam kelnrftnan.

Contoh talimit: ;Ui VJ. g t 
r(Sesungguhnya 

Kami, tatkala air teloh

naik [sampai kc gunung)." (Qs. Al Haaqa]r [69]: I l), yakni: Tatkala telatr

melewati batas norm;; dan firrran-Nya mengenai Fir'aun, P fr',

u8 TAFSIR FATHUL QADIR



(Sesunggubryo ia telah melampai batas) (Qs. Thaatrnl20l:24), yakni:

Berlebihan dalam mengklaim dirinya, yang mana ia mengatakan,

i/fi&.r3l @won Rabbmu yang pating tinggi).(Qs. An-Naazi'aat

[7\:2$
Al 'Amoh dan al 'aamah adalatr yang bingung . Dzahabat ibiluhu

li'amhaa $rfiarryapergi kebingungan) apabila ia tidak tahu harus kemana

prg.. Al 'amahteqadrdi dalam hati sebagaimana al 'umyu (kebtfiaan)yang

terjadi Fda mata (penglihatan)

Dikatakan di dalam Al Kasysyaf: Al 'amah seperti al 'umyu

ftebutaan), hanya saja al'umyu teqadi pada penglihatan dan pandangan,

sedangkan a/ 'omahhanya pada pandangan (pikiran). Maksudnya (yakni

maksud dari #*Sdan seterusnya), batrwaAllatr SWT memanjangkan

masa untuk mereka dan menangguhkan merek4 sebagaimana firman-Ny4
t:st Vit:>fl #,[3 Ct, 6*"ngguhnya Kami- memberi tangguh
kcpada mereka hanyalah supcya bertamboh-tambah dosa mereka). (Qs.

Aali'Imraan [3]: 178).

Ibnu Jarir mengatakan: lrtl,A# Q (mercka terumbong-

ambing dalam kcsesatan mercka), yalgri: Dalam kesesatan dan kelufuran
mereka ngtelahmenlrclimutimereka sehinggamerekatensmen€rusdalam

kebingungan dan kesesatan, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar
dariny4 karenaAllatr telatr mengrrnci mati hati merekq danAllatl telatr

merrbtrtakan penglihatam mereka sehingga tidak d@ melihd petunjuk dan

tidak bisa menmr*m jalan."

Al Wahidi danAts-Tsa' labi mengeluarkan riwErat dengan sarud yurg
dipertar5akarl kar€na di dal m sou&nyatordapm Mubammad bin Marwan,

seorang perawi ymgmatnrk, dari lbnuAbbas, ia mengatakan, *Ayat ini
ditwrrrkan beftenaan denganAbdulah bin UbaydmtEman-t€mann)ra" Ialu
ia menuturkan kisatr yang mereka alami benamaAbu Balcar, Umar danAli
RA.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim rneriwayatkan darinya (bhu Abbas), ia

mengatakan, "Ada sejumlah orang yahudi yang apabila mereka berjurnpa

denganparasahabatNabiSAWataus merekamengatakan,'Kami

mengikuti agama kalian' . i-ct*L-, A\iP tiy lOan bila me,reka trembali

lrepada syetan-syetan mereL4, yuit, tu**-kawan mere Xu iKJ; $,flA
(merelra mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu")

seperti yang kamu anut itu. 'u;#'#Crr<Py:!?y:bh berotok-

olok) terhadap para sahabat Muhammaa 7yr'tsiet'l-Kt lltloh ot*n

[membalasJ olokan-olokan mereka) dengan mengolok-olokkan

kesengsaraanmereka. # A i*t (danmembiarlronmereka dalom

lre s e s ar an m e re ka) ya*rii dal am kekufrran mereka.'oF- (t e ro mb a n g -

amb in g), y ak,m kebingungan. "

Al Baihaqijuga meriwayatkan maknanya darinya (bnuAbbas) dengan

redaksi yang lebih panjang dari ini. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim

juga meriwayatkan darinya (IbnuAbbas) dengan redaksi yang menyerupai

redaksi pertama.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas' ud mengenai firman Allah:

fu*+, Eti*tty {Oan bila mereko trembati kepada sygton-syetan

mereka),ia berkata, '?ara pelnuka mereka dalam hal kekuflran." IbnuAbu

Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, ia mengatak *r, i* Sp {Oan U it a

mereka kcmbali) yakni beranjak." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

mg,gwayatkan dari Qatadah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu N{as'ud telrtang firmanAllah: i*;
(dan membiarkan mereka), ia berkata, "Membiarkan mereka

iF- # Q (erombang-ambing dalam kesesatan mereka),yakni

kebingrrngan dalam kehrfiran mereka-"

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang penafsiran
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Al Firyabi, IbnuAbu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan lbnuAl

Mundzir meriwayatkan dari fvfujaljd ,,i*i (dan membiarkan mereka),

yakni menambahkan pada merek4 t;4 # Q Qerombang-ambing

dalom kesesatan mereka), yakni bermain-main dan kebingungan dalam

kesesatan."

Ahmad mengeluarkan riwayat dalan Al Musnad dari AbuDzar,ia

mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: frt lli ** 4 )ur|?
(Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syetan-syetan mqnusia dan

7ln.) Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa ada syetan-syetan manusia?'

Beliau menjawab,' Ya\ .))40

ao Dha'f, Ahmad dalam musnqd-nya,5ll78 dan 179, dari hadits Abu Dzar, dan di
dalamnyaterdapatAbu UmarAd-Dimasyq,iadalahmatruk,dan5/256 dafihaditsAbu
Umamah, di dalamnya terdapatAli bin yazid, ia adalah dha'if, dan Mu'an bin Rifa'ah
adalah laryinul hadits dan sering me-rzzrsal-kan riwayat.
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Yj ff:ri4, - i$Li ]J *{J L. il:ibi'(;;*l'uni tlj'ri
o"#t;k

"Mereko itulah yong membeli kesesatan dengon petuniuk, maka

tidokloh beruntung perniogoan mereka dan tidaklah mereka

mendapot petuniuk." (Qs. AI Baqarah [2]: f 6)

S ibawaih berkata,'rAdalah be nar di-dhammah-kawry ahtttuf w aw u

pada kata'b'H sebagai pembeda ant ara w aw ul i ama' ah (htxuf w aw u

yang muncul unnrk menunjukkanjamak) danwawu asli (hurufyang termasuk

dalam kata dasamya), seperti: i;-gi jii (Dan bahwasannya: jikalau

merelra tetap berjalan lurus) (Qs. Al Jin [72]: 16)."

Az-Zujajberkata,"Wawuitudiberiharakatdhammahsebagaimana

yang terdapat pada kat a nafunu." Yahya bin Ya'mur membacanya dengan

harakat kasrahseperti yang biasa terjadi apabila bertemunya dua huruf yang

berharat sulam.As-Simak AI Adawi membacanya dengan harak atfathah

karen a kemudahan mengucapk an harakat fat hah. S ementara Al Kisa' i
membolehkan meletakkan huruf ftamzah di atas huruf wawa (sehingga

menjadi isytara'u).

Asy-Syiraa'pada redaksi ini sebagai ungkapan pinjaman untuk

mengUngkapkan kata mengganti, yakni artinya: Mereka mengganti kesesatan

dengan petunjuk, sebagaimana firman-Ny u, U'$i * UaiitY"*C
(Tetapi merekn lebih menyul<ai buta [kesesatanJ dari petuniuk itu) (Qs.

Fushshilat [a U : I 7). Bisa juga m a}rn asy-syiraa' di sini adala]r pertukaran

sebagaimana makna aslinya, karena orang-oftmg munafik itu tidak pemah

beriman sehingga dapat menukarkan keimanan mereka. OrangArab kadang

mengggnakan lcata ryiraa' untuk mengrurgkapkan pertukaran sesuatu dengan

sesuatu yang lain, Abu Dzuaib mengatakan:

,W,)- .tL;f ';y '#+#it*',#';'oy
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Bila engkau menuduhkan tidak mengerti tentang kalian

berarti setelah tuduhanmu itu, aku telah menukar kehalusan dengan

kebodohan

Asal makna adh-dhotaalah adalahbingung dan menyimpang dari

tujuan serta tidak ada petunjuk. Kadang djry"*"T untuk makna lupa,

contohnya adalah frman Allah Ta'ala, 'd-6i q t3li tst-talli,3 J$ @ku

telah melakukannya, sedang alat di wahu itu termasuk orang-orang

yang khilafl (Qs. Asy-Syy'ar?a'_1261:20) juga bermakna binasa, seperti

firman-Nya, u;):ii A1lbts,it-1J6s Qqpakah bita kami telah lenyap

ftancurJ di dalam tanah) (Qs. As-Sajdah [32]: l0).

Asal makna ar-ribladalah keuntun gan. At-Tijaarah adalahaktifitas

pedagang. Ar-ribh (keuntungan) disandarkan kepada kata at-tiiaarah

(perdagangan/perniagaan) berdasarkan kebiasaan perkataan orang Arab,

" Rabifua bai' uka" (perdaganganmu untung) dar. " Khasirat shafqatuka"

(tansaksimu rugi). Dalam redaksi ayat ini berarti menyandarkan kata kerja

kepada aksesbris subyek, sebagaimana yang diakui dalam ilmu Ma'ani.

Maksudnya adalah: Untung dan rugi. Tentang makna ihtidaa'(mendapat

petunjuk) telah dipaparkan, maksudnya di sini adalah, bahwa mereka tidak

mendapat petunjuk ketika mereka membeli kesesatan. Ada juga yang

mengatakan,' Dalam ilmuAllah."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakurr' q;;3{3Lil!$ii3?i (Mereko itulah yong

membeli lrese satan dengan petunj uk) yalrrri (membeli) kekufuran dengan

keimanan."IbnuJarirm darilbnuMas'u4iaberkata6(-Yalsri-

mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk." AM bin Humaid,

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan,
6(-Yaitu- mereka beriman lalu kufir."

Abdwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "-yuitu- mereka lebih
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menyukai kesesatan daripada petuqiuk. Demi Allatr, sungguh aku pernah

melihat mereka keluar dari peturfuk menuju kesesatan, dari kesatuan menuju

perpecahan, dan rasa aman menuju rasa talrut dan dari srurnah menuju bid'ah-"

184 TAFSIR FATHUL QADIR



js i ; t1,r'"w1 -t* g3 :isfii u {i [{s W
i* &'? @'u4. $ ./i c #;i e'p,'K

zI-2.2,-tz.

ofrt_ ) f-eJ

"Perumpamaan mereka odalah seperti orang yang menyalakan api,

mako setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan

cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalom

kegelapan, mereka tidak dapat melihat Mereko tuli, bisu, dan buta,

maka tidokloh mereha akan kembali (ke jalan yang benar)." (Qs. Al

, 
,aqarah [2]: 17-18)

W pada posisi rafa' sebagai mubtada' (sulyek), sedangkan

lrhab ar-nya(predikatnya) adalah kaf pada kalimat I Jg karena statusnya

sebagai isrz, yakni J, J" (seperti seperti), sebagaimanaucapanAlA'sya:

,Hr:e'Jt*J"* Yq:1
Apalrah lralian akan berhenti sementara para penyimpang tidak al@n

berhenti,

seperti tilraman yang menghilangkan minyak dan menumpahkan biji

Dan sebagaimana ucapanAmrAl Qais:

.o- o 7- 'o la.(

,sP JS dJ'6:il

:;,tiic.. ,zci tc.l, o, t ot a

GtS t)Jb j*t * +3e

Kami berangkat seperti anak air yang mengalir di tengah kami

yqng memancarl(an mata air dengan deras dan memuncrat

Bolehjuga statusnya sebagai khabar mahdzuf (yredlkatyang tidak

ditampakkan), yakni 
-bila 

ditampakkan menjadi- matsaluhum mustaniir

kamatsali .. (perumpamaan mereka itu mendapat penerangan seperti ..).1/

Matsal artinya asy-syabih (yang menyerupai), al matsalaani artinya al

-a lzl>t)
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mutasyaabihaani (dua hal yang serupa).
lt

a;.:rJ t (yang) bisa digunakan untuk makna tunggal dan maknajamak,

dan di riri U"rtrrgsi sama dengantatu i:it (benttrk jarnak), sehingga

redaksinyamenjadi: t\!i:St n+, ,ff .Ungkapan seperti ini biasaterjadi

dalam perkataan orangArab, seperti perkataan seorang penyair:

,t ." I trc ii ("i.dt 3r irt' i
ol t a

J:ic, &Uc LJr Jlj

Dan orang-orangyang darahnya telah mengalir dari luka besarnya

adalah kaum yang mewakili semua kaum wahai Ummu Khalid

Contohnya dalam firmanAllah :\lt= 
"{g i}yt (Dan kamu

mempercokapkan fnol yang batilJ sebagaimana 'mereka

mempercakapkonnyq) (Qs. At-Taubah [9]: 69), dan firman-Nya,

<r$i?+'ti +ikj q+\;t+,s$i5 (Dan orans yans
membawa kebenaran [MuhammadJ dan membenarkannya, mereka

itulah orong-orongyang bertaqwa) (Qs. Az-Ztxrrar [39]: 33).

'-G'J3i bermakna auqada (menyalakan), seperti halnya kata

istaj aaba yanghrermakt:n oj aaba (memperkenankan). Jadi huruf s in dan ta'
di situ sebagai htruftambahan. Demikian ryng dikatakan olehAl Akhfasy.

Dari pengertian tersebut seorang penyair mengatakan:

',;) lti .. ,c ^.oi: ,.9,. 1. t c tcJb'A;.u- Ji rIJt Jt 
"*J- 

L; G-
t

Seorang pemohon berdoa, "Wahai Dzat yang mengabulkan seruon"

namun saat itu tidak ada penjawab yang mengabulknnnya

Al idhao'ai [mashdar dun{S adalah penerangan, kata kerjanya

lazim (tidak memerlukan obyek penderita) dan muta' addi (memerlukan

obyek penderita).

;l ; $ (sekelilingnya), ada yang mengatakan bahwa g. di sini adalah

tambahan (yang berfungsi untuk menguatkan). Adajuga yang mengatakan
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batrwa I pada posisi nashab sebagai maful (obyek penderita) dari kata

keAa $.fi (menerangi), dan i; pada posisi nashab sebagai zharf
(keterangantempat).

i;i a*i adz-dzahaab, artinya hilangnya sesuatu.

t+';t(danmembiarl<anmerelca)yakniabqaahum(menetapkan
mereka).

t,

* s2 (dalam kegelapan) * adalatr bentuk jarnak dari : J!.
(kegelapan). Al A'masy membacanya dengan men-sulatn-kanhwuf lam

$alai zlrulmaat) mengikuti kata aslinya 6ratcni tentuk tunggalnya zhulmoh).

Sementara Asyhab Al Uqaili membacanya denganfathah padahvruf lam

$alr,r'tr zhulamaat) yangartinya tidak ada cahaya.

tif" a* kalimat setelahnya adalah khab ar dai. mubt ada' mahzhuf

(predikat dari subyek yang tidak ditampakkan), yaitu pr (mereka).

Ibnu Mas'ud membacanya: t$L tk b dengan nashab sebagai

celaan, atau menjad i manshuboleh kalimat : |e;j. Xnsnamam afirnya

al insidad (tertutup). Contoh kalimat: Qanat shamaa' (gotyang mampet),

yaitu bila tidak ada salurannya. Shamamtu al qarurah artinya aku menutup

btol.'Fulaan ashamm(frrlantuli), bila saluran pendengarannyaterhrtup (atau

tidakbertungs).

Al Akbamadalah yang tidak dapat berbicara dan tidak mengerti, bila

tidak dapat berbicara tapi mengerti maka disebut akhras. Ada juga yang

mengatakan bahwa abkom sama dengan akhras. Al' Untyt artnyahilangnya

pengh:hatan

ob. i-! &3 (malca tidaklah merekn akan kembali) adalah tidak

akan kembali kepada kebenaran. Ada yang mengatakan, bahwa penimpal

katalammaapada kalim at 3;TAT:J3 (malco setelah api itu menerangi)

adalah kalim at e ) A'ni * i:s 1l t t a lr h i I an glan c ah qy a [y an g m e ny i nar i J
merclw). Adajugayang mengatakan, bahwa penimpalnya tidak ditampatkan,

dan bila ditampakkan menjadi: Maka api itu padam sehingga mereka tetap
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dalam kebingungan. Berdasarkan pendapat kedua, berarti kalimat

etjrr"fi+ i plUan hihngkan cahaya [yang menyinariJ mereka)

sebagaipermulaan ungkapan atau sebagai pengganti dari kalimat yang tidak

ditampakkan.

Allah memberikan perumpamrmn ini bagi orang-orang munafik untuk

menerangkan; bahwa keimanan yang mereka tampakkan dan kemunafikan

yang mereka sembunykan itu tidak mengukuhkan hukum-hukum Islam bagi

mereka, sebagaimana halnya orang yang menyalakan api, lalu apinya itu
menerangi sekelilingny4 kemudian api itu padam, maka ia kembali dalam

kegelapan, dan penerangan yang sebentar itu tidak ada gunanya baginya.

Tetapnya orang yang menyalakan api itu dalam kegelapan tanpa bisa melihat

adalah seperti tetapnya orang-orang munafik dalam kebingungannya.

Disandangkannya karakter menerangi pada api, walaupun itu api yang batil,

karena kebatilahjWa begrtrl dimana kobaran apinya bisa membatrana sejenak

kemudianmeredup.

Dari pengertian tersebut terbentuk ungkapan merek4 "Kebatilan itu
bisa mernbengkak, kemudian menciut." Telah diakui oleh para alth balaghoh,

bahwa pengungkapan perumpam:lan mempunyai peran yang besar dalam

mengusung makna-makna yang tersembunyi dan menyingkapkan tabir-tabir

yang menyelimutinya. Karena itulah Allah banyak mengemukakan

perumpamaan dalam kitabNya yang mulia, dan Rasulullah sAWjuga banyak

mengemukakan perumpamaan di dalam L'hutbah-hhutbah dan wejangan-

wejangannya-

Ibnu Jarir berkata, "sesungguhnya orang-orang yang

diperumpamakan pada mereka di sini, mereka itu sama sekali tidak
pernah beriman." Lalu ia berdalih dengan firman Allah Ta'ala:

l*$- itt fiiti)Vr Ku.tAvl*-,yq6i,it @i antara
manusia ada yang mengatalcan, " Kami beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian, " padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang

beriman) (Qs. Al Baqarah [2] : 8).
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Ibnu Katsir berkata, "Yang benar, bahwa pemberitahuan tentang

mereka ini adalah mengenai kemunafikan dan kekufuran mereka, dan ini

memastikan bahwa mereka itu sebelumnya pemah beriman lalu keimanan itu

hilang dari mereka kemudian hati mereka dikunci mati. ini sebagaimana

dinyatakan oleh firmanAllah Ta'ala: *'#bg ";\tt; gt 
"U.:t$ffi- i;ii e* (Yang demikian itu adalah karena bahwa

s e sungguhnya mereko te l ah b eriman, kpmudian me nj adi knfi r fi agiJ lalu

hoti merelra dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti). (Qs.

Al Munaafiquun [63]: 3).

Ibnu Jarir berkata, "Adalah benar mengumpam??n o:a\lbnu Jarrr berkata, "Adalah benar mengumpamaan orang

banyak dengan satu orang,sebagaimall firmanAllatr: Ait U p i*ri:o,Jii/*,#-"{k r<,*'at$k r<'-'-a$1fi 1xam" tii; ;rrrio ,,u
memandant,g kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang

yang pingsan knrena akan mati) (Qs. Al AbZaab [33]: I 9), yakni seperti

terbalik-baliknya kedua mata seseorang yang hampir mati. Allah juga

telah berfirrnan (tentang perumpam&m banyak yang diumpamakan dengan

satu): f,rtti &:4i ;x 6;i {{liiiit+;$i'st
(Perumpamaan orang-orang yong dipikulkan kepadanya Taurat,

kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yong

membawa kitab-kitob yang tebal). " (Qs.Al Jumu'ah [62]:5),

Ibnu Jarir, IbnuAl Mtmdzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala: rjl:$fr 
"$i',ff W

(Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalalan api) ia

berkat4 "Allah mengunpamakan ini mengenai oftrrlg-orang mrmafik, yang

mana mereka itu merasa bangga dengan Islam, lalu dinikahkan oleh kaum

muslimin dan mewariskan pada mereka serta berbagi harta perolehan psrang

dengan mereka. Narntrn ketika mereka mati, Allah mengambil kebanggaan

itu sebagaimarn simanya cahaya dari pemilik api."

'ui4<1./n Ci<e;'t (dan membiarkan mereka dalam

kegelapan, mereka tidak dapat melihot), ia berkata, "Dalam siksaan."
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|*&'ip lAereka tuli, bisu, dan buta),yakni: mereka tidak dapat

mendengar petunju( tidak dapat melihatrya dan tidak pula memikirkannya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu I\rI3s' ud dan sahabat Iainnya mengenai

firmanAllah : tjt3 sjii o {i,ff ;)li, lrerumpamaan meretrn adalah
seperti orangyang menyalakan api)Mereka berkata, "Ada sejumlah orang

yang memeluk Islam saat kedatangan Nabi SAW ke Madinah, kemudian

mereka menjadi munafik, maka perumpam&m mereka itu seperti seseorang

yang sebelumnya berada dalam kegelapan, lalu ia menyalakan api sehingga

bisa menerangi kotoran dan bahaya yang ada di sekelilingny4 dengan begitu
ia dapat melihatnya sehingga ia dapat menjaga diri. Ketika ia dalam keadaan

demikian,tiba-tibaapinyapadam,makaiaprurtidaklagimengetatruib"guima*

menjaga diri dari bahaya. Demikianjuga orang munafilg ia berada

dalam kegelapan syirik, lalu ia memeluk Islam, maka ia pun mengetatrui yang

halal dan yang haram, serta yang baik dan yang brmk. Ketika ia dalam keadaan

demikian, tiba-tiba ia kufir, maka ia ptur tidak lagi mengetatrui yang halal dan

yang haram, dan tida pula yang baik dan yang buruk. Maka mereka itu tuli
dan bisu, mereka telatr cdc?t,sehingga tidak dapat kembali kepada Islam.,'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:
tit313;;"it 

"{i ,ff (Adalah seperti orangyang menyalaknn api),ia
be*ata "Allah membtrat peffiipamaan tentang orang munafik." Dan tentang

firman-Nya, ethffi;l (Allah hilangkan cahaya [yang menyinariJ
mercko), iabe*,at4*Cahaya itu adalah keimanan mereka Vang pemah mereka

nyatakaq sedangkan kegelapan adalah kesesatan mereka."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Abbas. Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir juga mengeluarkan riwayat yang

itudari Mujahid- Kedrurryrajugmeirgehrarkanriwa5atyang s€nrya

itu dari Qatadatr IbnuAbu Hatim juga mengeluarkan riwayat-riwayat yang

menyerupai riwayat-riwayat tadi, dari lkrimah, Al Hasan, As-Suddi dan Ar-
Rabi'binAnas.
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'r&'6;r ig;t ,liJi * ;-*i ; #s ii
'L+'ifii:ri;:L q,Ai; giv j*;
C ru Tr? "l'#i fiE,tli ;k @ i..aL
W,Ji'li',13, pi"i;o ;j;t.'f"\ Ttti y)#

@1*',*'i'JLKIfu*::i
"Atau sdperti (orang-orang yang ditimpo) huian lebat dari longit

disertoi gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat

telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir,

sebab tokut okan mati Don Alloh meliputi orong-orang yong koftr.

Harmpir-hampir kitat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap

kali kilot itu menyinari mereka, mereka berjalon di bowah sinar itu,

dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti Jikalau Allah
menghendaki, niscaya Dia melenyapkon pendengaran dan

penglihatan mereka. Sesungguhnyo Allah berkuasa atos segala

ses uatu." (Qs. Al Baqarah l2l: 19AO)

Perumpamaan ini disambungkan dengan perumpaan pertama dengan

partikel pengagu (kata sambung yang mengesankan pengraguaq yakni kata

3f tatau]l dengan maksud memberikan pilihan antara kedua perumpamaan

itu. Yakni, bahwa perumpamaan mereka itu adalah ini atau itu. Walaupun

pada asalnya partikel ini berfi.rngsi sebagai pengragu, namun bisa fleksibel

sehingga berfrrngsi rnenyamakan-antar kalimat yang disambungkannya-

tanpa mengesankan pengraguan. Adajuga yang mengatakan, batrwa partikel

tersebut (yakni 3i tataul) semakna dengan partikel w aw u(dan), demikian

yang dikatakan olehAl Fara dan lainnya, ia pun melantunkan syair:

6":;; qL " ... ol.i-*1 Js1;ivw *, Vu fur,A
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Laila telah menyatakan bahwa aht ini jahat

malra aku menjaga diriku dan akan menanggung akibatnya

Yang tainryra mengatakan:

ob oi;';:, ,J K 6:$'ij'.:;ts 'rf i>,at'Js

Ia menjabat khilafah dan ia memang mempunyai kemuliaon

sebagaimano Musa menemui Tuhannya dengan kemuliaan

Yang dimaksud dengan ash-shaibadalah hujan, derivasi (kata yang

terbentuk dari kata asal) shaaba - yashuububila-subyeknya- turun.

Alqamahmengataka4

'*'#.a 7'FtU:IAL }3';:r,4 J,y*
Malra jonganlah engkau menyamakan aku dengan Mu'ammar

(jika lrnu lalatkan), maka kau alcan mereguk siraman kematian yang

engkau tuangkan

Asal kata s haib adalah shaiw ibdimana hurufya' dan w qwuberpadu

(secara berdampingan) sementara salah satunya berharakat s ulatun,maka

wawunyadtfuahmenjadiya'dandimasukkarUsebagaimanapadak,atamayyit

dansoyyid.

Asal makna a*samaa' dalahsetiap yang di atasmu dan menaungimu.

Dari pengertian ini terlontar ungkapan samaa ' untuk atap rumah-

As-Samaa'jWa Uerarti hujaq dinamai demikian karena hujan itu tr:run

da,jr somaa'(tangit). Fungsi disebutkannya turun dari langit, walaupun

sebenamya memang hujan itu pasti tunm dali langit, tidak dari lainnya karena

tunurryaitutidakdildrususkandarisatusisilangittanpasisitainnya- Penggunaan

kala samaa' lang bermakna hujan sudBh biasa digrrnakan dalam percakapan

oftmg-oftmgArab, di antaranya adalah ucapan Hassan:

.:
,l!
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itl,:r'n63st W F ."-;Jlt e. u )$,

r 
"it**pungon 

soni nosno, trtolr'r rpi

karena tidak disinggahi ular dan hujan

Yang lainnya mengatak ^, lil ,r:iir;lt 
i:i til."Bila huian telah

turun pada wilayah suatu lcantm."

Penafsiran azh-zhulumsat (kegelapan) telah dikemukakan.

Diungkapkannya kata ini dalam bentuk jamak adalah sebagai isyarat bahwa

kegelapan itu merupakan perpaduan antara gelapnya malam dan gelapnya

awan.

Ar-Ro'd (guruh) adalah sebutan untuk suara malaikat yang

menggiringkan awan. At-Tirmidzi meriwayatkari dari hadits Ibnu Abbas,

ia menuturkan, "Orang-orang yahudi menanyakan kepada Nabi SAW

tentang guruh, apa sebenarnya itu? Beliau menjawab: o* esiltit ';f US
hr 'fr * a6r, er'o:-U )tj 

'q artti' (Itu adalah iitoi iot" molai*at

yang tangannya membawa cemeti yang terbuat dari api, yang

dengan cemeti itu ia menggalau owan ke arah yang dikehendaki

Allah) Mereka bertanya lagi, 'Lalu suara apa yang kita dengar itu?'

Beliau menjawab, 7i * Ji',re ,i; t;: ti1. ,attlJu. i7j lsuara
bentalranrrya terhadap ctwon l@tiko ia membentalcnya hingga sampai

lre tempat yang diperintahkan Allah) Lalu orang-orang yatrudi itu berkata,

'Engkau benar'."4r Ini dari hadits panjang, sanad-nya masih dalam

perbincangan. Al Qurthubi mengatakan, "Demikian penafsiran mayoritas

ulama"

Ada juga yang mengatakan bahwa ar-ra'd adalatr suara benturan

material awan ketikahujantunm dminya. Demikianpendapat banyak mufassir

karena mengikuti pandangan para fi losof dan para teolog. Ada j uga yang

at Shahih, At-Tirmidzi, 3117;Ahmad,ll274 danAlAlbanidalarnAsh-Shohihah,1872.
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berpendapat selain itu.

Al barqadalah cemeti besi di tangan malaikat yang menggiringkan

awan. Demikian pendapat banyak sahabat dan jumhur ulama syari'ah

berdasarkan hadits tadi. Sebagian mufassir mengikuti pendapat para filosof
dengan'mengatakan, bahwa al barq adalah kilatan yang muncul akibat

benturan antar material awan yang terdiri dari uap yang naik mengandung zat

api yang bisa menyala saat terjadi benturan.

-,1 ,. .ntz zi. t,.4
&.t5t; e@t O# (mereka menyumbat telinganya dengan

anakj aiinya)Penggunaan kata ishba ^ (yang secara harfiyahberarti Jari'
dari pangkal sampai ujung) dengan memaksudkan hanya sebagian, adalah

bentuk ungkapan kiasan yang cukup dikenal. Yaitu karena keterkaitan bagran

dengan keseluruhannya yang sangat kental, karena sebenarnya yang

disumbatkan pada lubang telinga hanya ujungjari, bukan semuanya.

Ash-shawaa'lq--dikatakan jugaash-shawoaqi'-adzlahpercikan

api dari cemeti malaikat yang menggiringkan awan ketika ia marah dan karena

kuatnya pukulan malaikat itu pada awan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat

dalam hadits IbnuAbbas yang baru kami kemukakan tadi. Demikian pula

pendapat banyak ularna syari' atr.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah api

yang keluar dari malaikat tersebut. Al Khalil mengatakan, "Itu adalah dampak

yang datrsyat dari suara guruh yang kadang disertai percikan api yang bisa

membakar semua yang mendekatinya."

Abu Zaid mengatakan, "Ash-Shaa'iqah adalahadalah api yang jatuh

dari langit dalarn guruh yang dyahsyat." Sebagian mufassir mengikuti para

filosof dengan mengatakan, batrwa itu adalatr api lematr yang muncul akibat

benturan antar material awan. Insya Allah pada penafsiran suratr Ar-Ra'd

akan dipaparkan lebih lebar lagi mengenai ar-ra'd danash-shawaa'iq.

Manshub-nya kalim X o;i tliL lkarena takut mati) karena

statusnya se bagu maf ul tiajtih. NFarra' mengatakan, '?osisinya rz anshub
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sebagai tamyiz.- Al Mout adalahanomim (awankata) daial hayat (htdup).

Al lbaathahadalah mengepung dari semua arah sehinggayang dikepung itu

tidak ada yang luput sedikit pun.

i-:;i lbr- Jii 
"* 

(Hampir -h ampi r ki I at i tu me nv amb ar

penglihatan merekn)adalah redaksi permulaan. Jadi seolah-olah dikatakan

(sebelum redaksi ini), 'Bagaimana kondisi mereka dengan adanya kilat itu?"

Yalraaduartinya mendekati (hampir) . Al Khathf adalah mengambil dengan

cepat (menyambar). Dari pengertian ini, burung pun disebut khithaa/karem

kecepatannya. Mujahid membacanya : Yal<hthifu , detganharakat kasrah pada

huruf rfta'. Namun bac aandenganfathqhlyak'aryakhthaful lebih fasih.

*1# r+ ;*ilJ-f (Setiap kali kilat itu menvinari mereka,

merelra berj alan di bow ah sinar itu),ini juga merupakan redaksi permulaan.

Jadi seolah-olah dikatakan (sebelum redaksi ini),' Apayang mereka perbuat

saat menyalanya kilat dan saat tidak ada cahaya kilat?" Ini perumpam&ur

tentang beratnya perkara orang-orang munafik yang diserupakan dengan

dahsyatrya kesulitanyang dialami oleh orang yang dicurahi hujan dengan

kondidi sepati itu.

l*ii fr,;i "iit {6 ?t (Jikatau Auah menghendaki,

niscoya Dia melenyaplmn pendengaran don penglihatan mereka) di

samping adanya guruh dan petir itu.

'rf ;€"i, U;'fi 31, (sesungguhnva Allah berkuasa atas

s e golo s e suatu) lnttermasuk ungkapan tentang kekuasaan Allah SWT;

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas, ia mengatakan , ,*S'ti (Atau seperti [orang-orangyang
ditimpal huj an leb a) adalahhuj an yang dipenrmpamakan di dalam Al Qur' an.

,? ,'rt t4.(disertai gelap gulita)rya_ilt !e1cang. 
'Oi: u";t (guruh dan

kilat),yangmenakutkan.{.fi.1,ih43iiitE-(Hamprr-hampirkilat
itu menyambar penglihatan mereka) Yakni: Hampir saja hukum-hukum Al

Qur'an menunjukkan aib orang-orang munafik- F,lF ,i: ;*1-t7?
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(Setiop lrali kilat itu menyinari merelca, mereka berjalan di bawah sinar

f/z) Yakni setiap kali orang-orang munafik itumendapatkan kemuliaan dari

Islam, maka mereka merasa tenteram, dan bila mereka mendapatlorl hambatan

dalam Islam, mereka berhenti untuk kembali kepada kelafiraq
firman-Nya , *? ie 6ti 

"-i3- ,y s6i 'Ct (Dan di antara manusia ada

orang yang mtenyembah Allah dengan berada di tepi)." (Qs. Al Hajj [22] :

ll)
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabat lainny4 mereka

berkata "Ada dua orang munafik warga Madinah yang pergr dari Rasulullah

SAW menuju kaum musyrikin, lalu kedua orang itu terkena hujan yang

disebutkanAllah sebagai hujan yang berguruh hebat, berkilat dan berpetir

dalrsyat. Setiapkalipetirmenggelegar,merekamenyumbatkanjari-jarimereka

di telinga mereka agar tidak mendengarny4 mereka takut kalau-kalau suara

petir itu masuk ke dalam pendengaran mereka sehingga membuntrh mereka.

Dan ketika kilat bersinar mereka berjalan di bawah sinarny4 dan bila kilat itu

tidak bersinar, maka mereka tidak dapat melihal sehingga mereka berhenti

dan tidak melanjutkan berjalan, lalu mereka berkata, 'Duhai kiranya kami

sudah sampai pagi hari, lalu kami menemui Muhammad dan mengulurkan

tangan kami ke tangannya.' Kemudian keesokan hariny4 mereka menemui

beliau lalu memeluk Islam dengan mengulurlmn kedua tangan mereka ke tangan

beliau, dan keislaman mereka pun baik. Kemudian Allah membuat

perumpamaan tentang kedua orang munafik yang keluar itu sebagai

perumpamaan bagi orang-orang munafik yang ada di Madinah.

Adalatr kaum munafik, apabila menghadiri maj lis Nabi SAW, mereka

menyumbatkanjari-jari mereka di telinga mereka karena enggan mendengar

perkataanNabi SAW, kalau-kalau ada sesuatuyang menyinggung tentang

mereka, atau menyebutkan tentang sesuatu lalu mereka dibunulU sebagaimana

halnya kedua orang mtrnafik yang keluar tadi yang merynnnbatlcan j ari-jarinya

di telinga mereka- Apabila beliau menyinari mereka, yakni banyak harta dan

anak sertamemperoleh bagia; harta perolehanperang dan kemenangan,
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mereka terus berj alan dan mengatakan, ' Sesungguhnya agama Mutrammad

SAW saat itumemang benar.'Merekapuntetap dalam Islam, sebagaimana

halnya kedua orang munafik tadi yang terus berjalan ketika kilat menyinari

jalanan mereka. Dan, bila kegelapan menimpa mereka, yakni saat harta dan

anak-anak mereka binasa serta terkena bencana, mereka berkata, '[ni karena

agama Muhammad SAW.' Maka mereka pun murtad, kembali menjadi kafir,

sebagaimana kedua orang munafik tadi saat kilat tidak menyinari mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, Ia berkata , '-iS ii (Atau

seperti [orang-orang yang ditimpal hujan lebat) adalah hujan. Ini

penrmpamaan orang munafik yang berada di dalam cahayarrya, yaitu ia

membicarakan apa yang diketatruinya dari Kitabullah karena riya' terhadap

manusia- Bila ia sedang sendirian, ia malatr melakukan yang selainny4 maka

ia berada di dalam kegelapan, bukan pada catraya seperti yang ia ketahui.
,

i.iJ-tb (kegelapaQ adalah kesesatan. 'A1.uaut"t keimanan, dan

mereka itu adalah ahli kitab

klL',iit ft t (dan bila gelap menimpa mereka)adalatr orang yangl'."' f /
mengambil ujung kebenarantapi tidak dapat melampuainya Ibnu Ishaq, Ibnu

Jarir dan IbnuAbu Hatim juga mengeluarkan riwayat dari IbnuAbbas yang

seperti tadi. Telatr diriwayatkanjuga penafsirannya yang menyerupai itu dari

sejumlahtabiin

Perlu diketatrui, batrwa kaum mturafik itu banyak macamnya. Di antara

mereka ada yang menampakkan keislaman dan menyembturyikan ketarfiran.

Ada juga yang telah disebutkan kriterianya oleh Nabi SAW, sebagaimana

yang diriwayatkan di dalam Ash-Shahihain dan yang lainnya:
g"zi:* 4'6€ W'ilbt 9uk'{3,6e 6iri iri +'; uUx
oG34iri{p ,t;t?i'tti tiyt',:,lk o!t; sy,re{,? grii; (Ada tiga
biteria yang barangsiapa menyandangnya, maka ia benar-benar seorong

munafik tulen. Dan barangsiapa yang menyandang salah satunya, makn

ia memiliki salah satu kriteria kemunafikan sampai ia meninggalknnnya.
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(Yaitu): Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari dan

apabila dipercaya ia berWtianat).az

Diriwayatkan juga dengan lafazh: 'rt ?e 6$ @an apabila

berperlrara ia jahat).a3 Diriwayatkan juga dengan redaksi: gtt (empat)

dengantamb ahan: j;d-'r^b 6b (dan apabila bersumpah iamelanggar).u

Ibnu Jarir dan para mufassir lain yang mengikutinya menyebutkan,

bahwa kedua perumpam.uul ini adalah untuk satujenis golongan munafik.

a2 Muttafaq oloih,darihaditsAbu Hurairah,Al Bukhari,33 dan Muslim,llTS dengan
redaksi: Tanda-tanda orang munafiq adalah tiga hal; Jika berbicara ber&rsta. Al hadits.

a3 Muttafaq alaih,dari hadits IbnuAmA Al Bukhari, 34 dan Muslim, l/78.
4Lihat sebelumnya.
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t L1 . ,, - 4 - - . t '$ €3 sit :,Ai,y +,tv fi1 JAi} Jii:.

@3;&3 ?iS tlt^;i'fi.i*+

"Hoi monusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu

dan orang-orang yang sebelummu, agat komu bertoqwa Dialah

Yang menjadikan bumi sebogai hamparan bogimu don langit

sebagai otap, dan Dia menurunkan air (huian) dori langit, lalu Dia

menghasilkon dengan huian itu segala buah-buahan sebogai rezeki

untuhmu; karena ita janganlah kamu mengadohan sehutu-sekutu

b ogi Alloh, padah al kamu mengetah uL' (Qs. Al Baqarah l2l: 2lA2)

setelahAllah SWT menyebntkan tentang orang-orang mukmin, orang-

orang kafir dan oiangorang munafih Allatr kembali mengarahkan perkataan.

Nya kepada mereka (semua manusia) untuk mengingatkan kembali poin-

poin yang terkandrmg di dalam stratr Al Faafibah

ti adalah partikel penyeru ftata seru) dan yang diserunya adal "t Ui,
ini rsz mufrad yangharakatnya selalu dhammah $rakrtitidak berubah oleh

partikel yang bisa penyebabkan berubatrnya akhir harakat suatu kata),

sedangkan 6 adalah harf tanb ih @artkel pengrmdang perbatiar/peringatan)

yang dimasgkkan di antara obyek yang diseru dan sifatnya. Sibawaih

mengatakaq "(Dengan ungkapan demikian) seolalroleh anda me'ngulang kata

{ sehingga menjadi dua kali , dan ismnyamenjadi berada di antara keduanya,

seperti halnya gngkaparu $ 7 a(ini dia)." Penafsirantentang an-noas dan

al' ibaadahsudah dipaparkan di mtrka- Dikfiususkannya penyebutan nikmat

penciptaan dan diingatkannya mereka kepada nikmat itu, lolena se,mua nikmat

benotasi padanya, karena nikmat ini adalah pokoknya, yang tentunya tidak

ada yang tairurya tanpa adanya nikmat ini.
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Lain dari itu, orang-orang kafir punmengakui batrwaAllah adalah

pencipt4 sebagaimanafirman-Ny4 ffi';J fr fr,r1,- # &jL Q:p*
sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ,,siapakih yang
menciptakan mereka?" Niscaya mereka menjawab, *Allah.) (es. Az-
zukhruf [43] : 87). IvlakaAllatr mengingatkan mereka (semua manusia) dengan

sesuatu yang mereka akui dan tidak mereka ingkari. Mengenai asal makna a/
kholq adadua:

P ertama : At-Taqdiir (penentuan/pengukuran). Dikatakan: khalaqtu

al adiima lissaqaa', apabila aku telah mengukur kulit untuk dijadikan tempat

airsebelum dipotong.

',"rsi-i 
"; ,ix" irilr ,.r J::r'.;br1 a* u\i

Dan sungguh engkau memperbaiki apa yong telah kau ukur
padahal sebagian kaum menguhtr dan tidak wemperbaiki

Kedua : Al Insyao', al ilchtiraa' dan al ibdaa' (mengadakan sesuatu

dari tidak ada)

Asal makna la' alla adalah at-taraj ii, ath-tham', at-tawaq qu' dan al
i$faaqG,tr$tilawl ambisi,keinginan).lv{aknainimusta}rilbagiAlla}qnamun

karena perkataan ini dari Allah yang ditujukan kepada manusia, maka
kedudukannya seperti ungkapan, "Lakukanlah itu dengan harapan dan

keingingan yang kuat." Demikian yang dikatakan oleh sejumlah atrli batrasa

Arab, termasuk Sibawaih.

Ada juga yang mengatakan, bahwa orang Arab biasa menggunakan

kata'Sl| tanpa mengesankan adanya keraguan, yaitu deng an makna laam
untuk /ray (yakni li lagarl kny fsupayal; likay [agar supaya]). pengertiannya

pada redaksi tadi adalatr litattaqu(agar kalian bertakwa). seorang penyair

mengatakan:

t, / ot

\F6EJfV "r " ett
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!e,Wr *9+rr* €
,tort o lt))4-9 L>J

'+'-et 6rS il'
, . -.,

Kalian mengatalran kepada kami, "Hentikanlah peperangan

agar lcami pun bisa berhenti. Dan lalian bisa mengufuhkan setiap

lresepakatan pada lami. "

Namun setelah kami menghentiknn peperangan, perjanjian dengan

kolian

Hanyalah sepertifatamorgana di tengah gurun yang sangat luas'

Seandainya ii mengindikasikan keraguan (yakni bila dimaknai
..Semoga/mudah-mudahan"), tentunya mereka akan mengadakan perjanj ian

ftarena perangnya dimungkinkan masih terus berlangsung). Demikianyang

dikatakan oleh sejumlah mufassir, termasuk Quthrub. Ada juga yang

mengatakan, batrwa makna 'S1i adalah at-ta'arntdh ti asy-syai'i (mengarah

kepada sesuatu). Jadi seolah-oleh dikatakarU 
66-[2kukan itu oleh kalia*-

dalam kondisi mengarah kepada takwa."

Y*t",F 1,',rma1*,n shayyara (menjadikan) karena memerlukan dua

obyek penderita. Dari pengertian ini seorang penyairmengatakan:

4t U.u a,,trt. 4r\i : ^;rl .;'i,s.,i + rJ)

Aht telah dijadikan memandong dua jadi empat

dan empat jadi dua, karena dampak kerentaan padoht
./,
ltj adalah w ithaa' atau w at haa' (hamparan) yang bisa dij adikan

t€mpattinggal. SetelatrAllah mengemukantentang nikmat penciptaan merek4

Allatr menyusulnya dengan nikmat penciptaan bumi sebagai hamparanbagi

mereka kaena bumi yang menryakan tempat tinggat me,rcka adalah kebututran

terbesar mereka. kemudian setelah itu Altah mengemukakan nikmat

diciptakannya tanglt bagaikan kubah yang dinaungkan kepada mereka dan

bagaikan atap rumah yang mereka tinggali, sebagaimana finnan-Nya,

k
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G;i(t37;I1ilit:l;.: (Dan Kami iaditran langit itu sebagai atap

yang terpelihara) (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:32).

Asal makna al binaa'adalah menyusun batu bata. KemudianAllah
mengingatkan mereka tentang diturunkannya air dari langit.

Asal kata *16 
1air1 adalah 61i, lalu huru f w ow u diubah menj adi alif

karena berharakat fathoh, sementara sebelumnya jug a fathoh, sehingga

menjadi i6. Kemudian karena bertemu dua huruf ringan, maka huruf fta'
diubah menj adi hamzah, sehingga akhirnya me4iadi ?L.

:'rJ!i adalah bentuk jamak dari afi. Maknanya: Kami telah

mengeluarkan berbagai macam brrah-buahan dan tanam-tanaman untuk kalian

sebagai bekal bagi kalian hingga waktu tertentu. t5t-u( adalah bentuk jarnak

dari iJ yang artinya tandingan.

3#3;Lij paaahal kamu mengetahui" sebagai kalimat
keterangan. Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang kafir dan orang-

orangmunafik.

Bila adayang mengatakan: Mengapa mereka dinyatakan'Mengetahui"

padahal Allah telah mencap mereka dengan yang sebaliknya, yaitu Allah
mengatakan ,|#, $ ,*i (Tetapi mereka tidak tahu)(es. Al Baqarah

[2]: 13), 'u:;,-11- I ,*'t (Tetapi mereka tidak sador) (Qs. Al Baqarah

[2]: I2), }#iritS Ca (Dan tidaHah merekn mendapot petunjuk)

(Qs. Al Baqarah l2l 16), dan'$L'e'" (Mereka tuli, bisu, dan buta)

(Qs. Al Baqarah [2]: 18)? Jawabnya: Maksudnya, bahwa ketidak tahuan

mereka dan tidak sadarnya mereka itu tidak tercakup oleh ini, yakni

sebenarnya mereka tahu bahwaAllah-lah yang memberi nikmat, bukan

tandingan-tandingan-Ny4 karena sesungguhnya mereka mengetahui ini dan

tidak mengingkariny4 sebagaimana yang telatr dikemukakan olehAllatr pada

sejumlah ayat. Bisajuga: Maksudnya adalah: Dan kalian mengeahui keesaan-

Nya dalam hal kekuatan dan kekuasaan bila kalian merenungi dan

memperhatikan. Ini mentmjukkan wajibnya menggunakan argumen-argumen

202 TAFSIR FATHUT QADIR



dan meninggalkan taqlid.

Ibnu Furak mengatakan, "Maksudnya adalah: Kalian menjadikan

tandingan-tandingan bagi Allah setelah kalian mengetahui bahwa Dia adalah

Esa." Obyek penderita dari kata ke \a"1 . ,fr" tidak ditampakkan, hal

ini untuk menunjukkan tidak dikhususkannya ilmu (pengetahuan) yang ada

pada mereka itu yang mengharuskan mereka bertauhid.

Al Bazzar, NHakim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalan Ad-

Dalail,meriwayatkan dari lbnu Mas'ud, ia berkat a, " Ayat yang berbunyi:

tl6iiiq\(Haiorang-orangyangberiman)drtrxtxtkandiMadinah,
sedangkan ayat yang berbunyi: ;Ai qiA-(Hai manusia) diturunkan di

Makkah."D serupaitujugadarinyaolehlbnuAbu Syaibah,Abd

bin Humaid, Ath-Thabrani di dalam Al Ausath,sertaAl Hakim dan ia men-

shahih-kawtya.Diriwayatkan juga menyerupai itu olehAbu tIbai{ IbnuAbu

Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir dari perkataan Alqamah.

IbnuAbu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Mardawaih dan IbnuAl Mundzir

juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak. Begttujuga riwayat yang

dikeluarkan olehAbu Ubaid dari Maimun bin Mihran. IbnuAbu Syaibatr dan

Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan riwayat serupa itu dari Urwah dan

Ildmah. Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim mengeluarkanriwayat dari IbnuAbbas

tentang firmanAllah: ;Ai qJ, (Hai manusia ) ia mengatakan, "Ini unhrk

kedua kelompok, yaitu orang-oftulg kafr dan orang-orang beriman."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik tentang firman Allah:

€i yakni: Supaya/agar, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dariAun binAbdullah bin Utbah, ia mengatakan, "Kata ii
dari Allah adalah pasti. "

Ibnu JarirdanlbnuAbuHatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan

sahabat lainnya tentang firman A llaht 6"1 .-b3$ E Y c $i 1o i at att

Yang menj adikan bumi sebagai hamparan bagimu)Yakn: Kalian berjalan 
-

di atas permukaannyo, dan itu sebagai landasan dan tempat tinggal.
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:ti ;t-Ai't (dan l angi t s e b a gai at ap),ia berkata, "seperti halnya fungsi

kubatr, yaitu sebagai atapnya bumi."

AbuAsy-Syaikh mengeluarkan riwayat dalam Al'Azhamah,dari Al
Hasan: Bahwa ia pemah ditany4 '.Apakah huj an itu dari langit atau dari awan? "
Ia menjawab,'Dari langit." Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh
meriwayatkan dari Ka'b, ia mengatakan, "Awan adalah saringan (ayakan)

hujan. Seandainya tidak ada awan saat tunrnnya air dari langit, tenhrlah air itu
akan merusakkan tanah dan tanaman yang dikenainya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Khalid bin
Ma'dan, ia berkata, "Hujan adalah air yang keluar dari bawahArsy, lalu air

itu turun dari langit ke langit hingga akhimya berkumpul di langit duni4 lalu

berkumpul di suatu tempat yang disebtfi abzam, kemudian datanglah awan

hitam, lalu air itu memasukinya, kemudian menyerap air itu seperti spon yang

maryerap air, kemudianAllatr menggiringnya ke arah yang dikehendaki-Nya"

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah, ia

berkata, "Air itu diturunkan dari langit ketujuh, lalu setetes darinya jatuh di

atas awan seperti unta.- IbnuAbu Hatim danAbuAsy-Syaikh meriwayatkan

dari Khalid binYazi{ ia berkat4 "Hujan itrl di antaranya ada yang dari l*grt,
ada juga yang diuapkan oleh awan dari lautan lalu dicairkan oleh kilat dan

petir." IbnuAbuAd-Dunya mengeluarkan riwayat dalam kitab Al Mathar,

dari IbnuAbbas, ia berkat4 ' Apabila datang tetesan dari langit, maka kerang

membukakan dirinya untuknya, lalu menjadi mutiara."Asy-Syaf i di dalam

Al Umm,Ibnu Abu Ad-Dunya dalam kitab Al Mathar dan Abu Asy-
Syaikh dalam Al Azhamaft, mengeluarkan riwayat_dad Al Muthallib
bin Hanthab: Bahwa Nabi SAW bersabda: I! .rS Ii # "U zbt, 0A 6
irx- * ht i .z;-,W-'y L,;u,:, (Ti dak ada, i,i r ro, pun, i iik *oir*
maupun siang, kecuali langit menurunkan hujan padanya yang Allah
giringlran kc arah yang dikehendaki-Nya).

Ibnu Abu Ad-Dunya dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu
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Abbas, ia berkata "Tidaklah hujan turun dari langit kecuali disertai dengan

benih. Seandainya katian menghamparkan tikar, niscaya kalian dapat

melihafrr5/a"

Ibnu Abu Ad-Dunya dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Hujan adalah riak dali surga. Bila riaknya banl'ak maka

berkahnya besar, walaupun hujannya sedikit. Bila riaknya sedikit, maka

berkatrnya sedikit, walaupun hujannya banyak."

AbuAsy-syaikh meriwapflran dari Al Hasan, ia mengatakan, "Tidaklah

suatu tahun lebih banyak hujannya dari tahun lainnya, akan tetapi Allah

menggiringnya ke aratr yang dikehendak-Nya. Bersamaan dengan hujarl tunxt

pula sekian dan sekian mataikat yang mencatatkan di mana turunnya hujan

i@ siapa yang dianugeratri rezekinya dan siapa yalg luprI darinya bersamaan

dengan setiap tetesan."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firmanAllah : t1>t1;;1 lt irtl| l3 Qrarcna ituianganlah lamu

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah). Yakni janganlah kalian

mempersekrfrukan.Nya dengan sehfiu yurg lain yang tidak dapat menimbulkan

madharat dan tidak dapat mendatangkan manfaat 3# P1L @"d"h"t

lramu mengetahul), yakni: Tidak ada keraguan pada kalian, batrwa selain-

Nya tidak dapat memberi rezeki pada kalian.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas tentang

t1>t3;i ,ia berkata, "Tandingarn tandingan." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

Mas' ud tentang t1>t1j1,ia berkata, "Kalangan manusia terkemuka dipatuhi

dalam bermaksiat terhadap Allah." Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadan tentang tlrt1jl,ia berkata "sekutu-sekutu."

IbnuAbu syaibah,Ahmad,Al Bukhari di dalarnAl Adab Al Murfad,

An-Nasa' i, Ibnu Majatr dan Abu Nu'aim datam Al flilyah,meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "seorang taki-laki berkata kepada Nabi

sAw,, Maa syaa' alaahu w a syila (sebagaimana yang dikehendaki Allatl
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dan engkau kehendaki).' Maka beliau bersaMa, i:-6| hr 
"t3 

O r'n. y.,*
(Englrau telah menjadikanlu selcutu bagi Allah. Sesuatu dengon yang
d i ke h e ndaki Al I ah s aj a)" a s

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Qutailah binti Shaifi, ia menuturkan,

"Seorang pendeta datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai
Muhammad. Sungguh kalian adalah kaum yang sangat baik seandainya saja

kalian tidak mempersekutukan.'Beliau bertanya, 'Bagaimana itu?' la
berkat4 'seseorang di antara kalian mengatakan, 'Tidak, demi Ka'bah.'Lalu

Nabi SAW bersabda: f, *rr'ry'";v V (Barangsiapa bersumpah,

maka hendaklah ia bersumpah dengan Tuhon Ka'bah). Lalu pendeta itu
berkata lagi, 'Wahai Muhammad. Sungguh kalian adalah kaum yang sangat

baik seandainya saja kalian tidak membuat sekutu bagi Allah.' Beliau bertanya,

' Bagaimana itu?' la&rkata,'Seseorang di antara kalian mengatak anr' maa

syaa' a I I ah w a sy i' t a' ( S esuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu).'

Maka Nabi SAw bersabda: |-r'i,i6 ii'r ia r; ,'niUitt';J;
(Barangsiapa di antara kalian yang mengatakon, "Mao syaa'allah"

f,s e s u a i d e n g on ke h e n dok Al l ahf , m aka [i a b o l e h m e ngat akanJ " Ts umm a
syi'ta " [kemudian sesuai dengan tcehendakmuJ)"to

IbnuAbu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Hudzaifatr binAl Yaman, ia berkata "Rasulullatr

SAw bersabda: p l,r lo 6 $j ,iliirt,rli,r 
"r; u lj;c l lyi le

(Janganlah kalian mengatakan, "Moo syaa'allah wa syao'a fulaan"
fsesuai dengan kehendakAllah dan kehendak sifulanl, tapi kataknnlah:

" Moa syaa' all ah t s umma syaa' a ful aan" fs e s uai de ngan ke hendak All ah

kemudian lrehendak sifulan))" a7

as Hasan,Ahmad, l/214 dan224; Ibnu Majah, 2ll7;AlBukhari,Al Adab AI Mufrad,
253 dan Al Albani dalam I sh-Shahihqh, 139.
6Shohih,Ahmad,6/372;An-Nasa'i,7/6;AlHakim,4/297;An-Nasa'i,lrzalAlyaum

wa Al-Lailah, 986 danAlAlbani dalaml sh-Shqhihah,136.
a7 Shahih, Ahmad, 5 /384, 394 dan 398 ; Abu Daud, 4980; Al Baihaqi, ,{ sy-Syu' ab, 4/

5222 dan Al Albani dalam I sh-Shahihah, 137 .
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Ahmad, Ibnu Majall Al Baihaqi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Thufail bin Sakhbarah: Batrwa ia melihat dalam mimpinya, seolah-olah

ada serombongan orang yahudi yang melintas, lalu ia berkata "Kalian adalatr

kawn yang sangat baik seandainya saja kalian tidak menyatakan bahwa Uzair

itu putraAllah." Maka mereka berkata, "Dan kalian juga adalah kaum yang

sangat baik seandainya saja kalian tidak mengatakan ,'Maa syaa'allahu wa

syaa'a muhammad (sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak

Muhammad)." Kemudian serombongan orang nashrani melintas, ia pun

berkata, "Kalian adalah kaum yang sangat baik seandainya saja kalian tidak

mengatakanAl Masih putra Allah." Mereka pun berkata, "Dan kalian juga

adalah kaum yang sangatbaik seandainya saja kalian tidak mengatak a4' Moa

syaa'allahuwa syaa'a muhammad (sesuai dengan kehendakAllah dan

kehendakMuhammad)."

Keesokan hariny4 iamengabarkan kepadaNabi SAW, lalubeliaupun

menyampaikanpidato,beliaubersaMa: W oitr €f: g-ij ,31r 1'31, "tt1

's :ttir-:. .t 6JL, i,r 
"r3, 

v, J_)-F '#3 ,t}jtf \t ,:3i iat 
"1r-_ 

oG

(Sesungguhnya Thufail telah bermimpi bahwa kalian mengucapknn lrata-

kata yang membuatht malu knrena kslian, karena itu janganlah kalian

mengucapkannya, akan tetapi ucapkanlah, "Maa syaa'allah" [sesuai
dengan kehendak AllahJ saja, flrarenal tidak ada sehttu bagi-Nya).at

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia mengatakan,"Al

Andaaditra,adalahsyirikyang lebihtersembunyi daripadasemuthitarndi atas

batu hitam di gelapnya malam. Yaitu engkau mengatakarq 'Demi Allah dan

demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku.? Dan engkau mengatakan,

'Sendainyabukankarcnaaqiingryraini,tentukitadisambangiolehparapencuri.

Seandainya bukan karena k*irg yang ada di dalam ruma[ tentu para pencrni

itu datang.' Dan ucapan seseorang, 'Maa syaa'allaahuwa syaa'afuloan'

a8 Shahih, Ahmad, 5/72; Ibnu Majah; 2l I 8 dan dianggap shahih Al Albani dalam
Shahih lbnu Majah, I lh. 362.
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[sesuai dengan kehendakAllalr dan kehendak si firlan].' dan rrcapan seseoftulg,

'seandainya bukan karenaAllah dan fulan.' Semua ini adalah syirik."

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari lbnu Mas'ud, ia berkata,

"Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?' beliau
menjawab: '$ir'it t::* W t:f (Engkau menjadikan sekutu bagi
Allah, padohal Dialah yang telah menciptakonmu)"Al hadits.4e

ae Muttafaq alaih, Al Bukahri, 4477 danMuslim, l/90 dwihadits Ibnu Mas'ud.
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i rf @ 4* *L u, $i Y! i rL;r:t* ii;v
i;,4f, o(fi 6Ft 6li r6i \fr3 i1;x d, i**

@,y-#.a:,i
"Dan jika kamu (tetap) aoU* keraguan tentang Al Qur'an yang

Kamiwahyukan kepatda hamba Kami (Muhammad), buatlah satu

surot 6oja) yang semisalAl Qur-an itu don ajaklah penolong-

penolongmu selainAllah, jika kamu orang-orang yong benan Maka
jiha kamu tidak dopat membuat(nya) dan pasfi kamu tidak akan

dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bohan

bakarnya monusia don batu, yang disediakan bagi orang-orang

kaftn n (Qs. AI Baqarah l2lz B-24)

;j Ayakni dalamkeraguan.

G*,Pri|q (tentang apa yqng Kami wahyukan kcpada

hamba Kami), yakni tentang Al Qur'an yang Allah turunkan kepada

Muhammad SAW.

Al 'Abd diambil dari kata at-ta'abbud, yang berarti at-tadzallul

(merendatrkandiri).

At- Ta n ziil adalah a d - t a drf y (bertahap).

irit3 lt.rutlah) partik el fa' statusnya sebagai iawabusy-syarth
(penimpal Jika'), ini adalahperintatr yang mengandwrg makna melemaltkaq

karena telah dikemukakan argumen-argumen kepada mereka yang

memastikan keesaanAllatr dan batilnyamemperselcfrukan (menduakan-Nya)

di samping a€umen yang mernastikan kenabianMutramrnad SAW. Kemudian

ketika mereka meragukan bahwaAl Qur'an adalah muJizat, makaAllah

menantang mereka untuk mendatangkan sattr strrah saja yang semisal dengan
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Al Quran. saraft adalah sekelompok ayatAl Qrn an yang diberi namakhusus.

Dinamai demikian, karena kandungannya mencakup kalimat-kalimatnya,

sebagaimana lnlnya suw arul b alad $atas-batas negeri) yang melingkupi
seluruh negeri dimaksud.

Kata gC dalam firman-Nya, 4;,r. (lang semisal Al eur'an itu)
adalah sebagai tambaharu karena firman-Ny4 + ihir33 1-Xatau
benaryang kamu katakan itu-, makn cobalah datangkan sebuah surat
seumpamarrya) (Qs. Yuunus I I 0] : 3S). Kata ganti (yalmi'nya') pada kalimat

.1$ (seumoamanra/serumrura) kembali kepadaAl Qur'aa demikian mentnut

Jumhur ahli ilmu. Adajuga yang mengatakan, bahwa kata ganti itu kembali

kepada Taurat dan Lf il, sehingga maknanya adalah: lvlaka datangkanlah sebuah

surah dari Kitab yang setara dengannya, karena itu mernbenarkan apa yang

di dalarnnya Adajuga yang mengatakaq bahwa kata ganti itu kembali kepada

Nabi sAW, sehingga maknanya: Maka datangkanlah manusia yang setara

dengan Muhammad, yakni yang tidak dapat menulis dan membaca

Asy-Sy uhadaa' adalah bentuk jamak dari syahiid yarrg artinya hadir
atau memberikan kesaksian atau yang menolong. Maksudnya di sini adalatr:

lutnn-tuharr

P3 *"rnitit i maknaposisi terendah dari sesuatu (yakni duunqrawan

katafauqa [di atas]). Kemudian dalam penggun&mnya berkembang sehingga

digunakan untuk membataskan sesuatu pada sesuatuyang lain, contohnya

adalalr sebagaimana pada gyatini, dan juga firman-N Vu, ohii y,3- i
3,elri u\ o,;T-- bi e#i (Ja'ngantah orons-orang mukmin
mengambil orang-orang ka/ir menj adi wali dengan meninggalkan orang-
orang mukmin). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 2S). Selain itu, ada juga makna-

makna lainnya, di antaranya At+aqshiir 'anil ghaayaft (lalai pada tujuan)
dan al haqaarah (ttrna). contoh kalimat: Hadzza asy-syai' duuna, artinya
hal ini hina (tercela). Contoh lainnya:

e| ,;rS ;t ;:1!"lu'$it >,;St Ttr}pt l; V rit
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Bila seseorang tidak meningkot, ia pun membuang keinginan

tuk meningkat

dan puas dengan kehinaan orangyang hina

Bisajuga berarti al qurb (dekat). Contoh kalimat: Haadzaa duuna

dzaaka,yakni yang ini lebih dekat dari yang itu. Bisajuga berarti dorongan,

misalnya: Duunala zaidan, yaltrriambillatr dari tempat terdekat.

yt y\ e gebin Atlah) terkait dengan irLitj (dan ajaktah), yakni:

Ajaklah orang-orang yang akan bersaksi untuk kalian selainAlal1 bila kalian

memang benar mengenai apa yang kalian katakan ittr, bahwa kalian mampu

menentang. Ini adalah ungkapan pelemahan bagi mereka dan keterangan

tentang diketidak mampuan mereka.

Ash-Shidq (benar) adalah anonim al kidzb (dusta), ash*hidq artinya

sesuainya berita dengan relita. Bisa jirga digwrakan untuk arti keyakinan.
t-

\tl;;: t ,F (Maka jika kamu tidakdopat membuat[nyaJ) yakni,

dulu kalian tidak bisa melakukan ,\j'-::, S: (dan pasti kamu tidak akan

dapat membuat[nyaJ), yakni, dan nanti pun kalian tetap tidak akan bisa

melakukan, dan telah jelas ketidak mampuan kalian untuk menentang,

')$i i #6 (maka peliharalah dirimu dari nemko) denganberiman kepada

Allah, kitab-kitab-'Ny4 rasul-rasul-Ny4 danmelaksanakanperintah-perintah-

Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya Pengungkapan'tnendatangkan"

dengan kata o'membuat" karena "mendatangkan" adalah salah satu jenis

"perbuatan", iniuntukmaksud ftepraktisan).

l;ffi j Qtasti kamu tidak akan dapot membuat[nyaJ) tidak ada

posisinya dal an i'rab (dalam uraian status anak kalimat), karena ini kalimat

penyangkalan, sementara j U"rf.r"g.i untuk menafikan dengan pasti makna

yang tercakup olehnya. Ini termasuk berita ghaib yang dikemukakan olehAl

Qrn' an sebelum kejadianrryr4 karena saat itu behm pemah terjadi penentangan

dari orang-orang kafir pada masa kenabiaq dan tidakjuga setelahny4 bahkan

hinggasekarang.
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Al Waquud, dengan harakat fathah pada w.awu, adalah al hathab

ftayu bakar), sedangkan dengan harakat dhammah $akai al wuquud)adalatr

mashdar-ny4 yakni at-taw aq qud (menjadikan kayu bakar), tapi bisa juga

m a s hd ar -ny a dengan harak at fat h a h.

Yang dimaksud dengan hijaarah adalah berhala-berhala yang

mereka sembah, karena mereka menyertakan diri bersama berhala-berhala

itu di dunia, maka berhala-berhala itu dijadikan bahan bakar neraka

bersama mereka. Pengertian ini ditunjukkan oleh firman-Nya:
;1r;; $ ;:3 oc 1tV:,$'H\ gesungguhnya tamu dan
apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam) (es. Al
Anbiyaa' [21]: 98), yakni bahan bakar Jatrannam.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud de ngan fuij aarah
adalah bebatuan sulfrr. Di sini terkandung peringatan yang tidak dapat

diperkirakan, karena api neraka itu dinydakan dengan bahan bakar manusia

dan bebatuan, sehingga bisa menyala sendiri dengan membakar apapun yang

harusdibakarnya.

Yang dimaksud dengan firman-Nya, jiri (disediakan) adalah
dijadikan persediaan turtuk mengadzab merek4 dan diproyeksikan turtuk itu.
Allah swr mengulang-trlang pelrantangan di dalamAl Qur'an terhadap orang-

orang kafir, diantaranya adalah ayat ini. Lain dari itu adalah firmanAllah
ra'ata: a4rbi,b ot $tr;)yu'r7i'; $ y;;rq=irtl3'#
(Katakanlah, "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah
yong kitab itu lebih [dapatJ memberi petunjuk daripada keduanya

[Taurat dan Al Qur'anJ niscaya aku mengikutinya, jika kamu
sungguh orang-orang yang benar") (Qs.Al Qashash 128): 49),firman-

Nyd dalam surah Subhaan (Al Israa') , |2;i: a{1.;$ i #t'*r*.#lk li *.,oiUS 6,t;fisit:i-')+,i,'i *
(Katakonlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berlatmpul untuk
membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereks tidak almn dapat

212 TAFSIR FATHUL QADIR



membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian merelra meniadi

pe mb antu b agi s eb agian yang lainl') (Qs. Al Israa' I I 7] : [8), firman-Nya;

i :1bfr ; t;,(t *.p. * i; #,ilb'#L';3'"; i.'{,
(Bahkan mereka mengataknn, 'Muhammad telah membuat-buat Al

Qur'an itu," Katakanlah, "[Kalau demikianJ, maka datangkonlah

sepuluh surah yang dibuat-buat yang melryomainya, dan panggillah

orang-orang yang kamu sanggup (memanggibrya) selain Allah, j ika kamu

memang orong-orang yang benar)" (Qs. Huud I I 1] : I 3), dan firman-Nya:

94,;i. ,s$i b.# ,*i $ ti ulr'fi- iU;rti $6 ok 6
-t-i;6'fi'{3'oS*-;1 e ix2ti:i t" u *;: s ':3sri'J*-trt

q*iK otfiuS,ti"s ot $ u\ i^Z:&i il*;t9.

.l i-bii *i.,h (ridaktah

mungkin Al Qlr'ai ini dibuat oleh ietain Allah; akon tetapi [Al Qur'an
ituJ membenarkan kitab-kitab yan! sebelumnya dan menjelaskan hulam-

hulatm yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya,

[diturunkanJ dari Tuhan semesta alam. Atau [patutkah] mereka

mengatalran, " Muhommad membuat-buatrrya. " Katakanlah, " [Kalau
benar yang lcsmu kntakon ituJ, maka cobalah sebuah surah

seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat komu panggil

[untuk membuatnyal selain Allah, jika kamu orong yang benar') (Qs.

Yuunus [0]:37-38).

Ada perbedaan pendapat di kalangan atrli ilmu, apakah kemukj izntan

A1 Qur'an itu karena gaya batrasanya yang sangat tinggi di luar kemampuan

manusia, atau karena tidak ada yang mampu menentang ketikaAllah SWT

menantang mereka unhrk menentang-Nya? Yang benar adatah y, ang pertama.

Pembahasan lugasnyatentang ini telah dipaparkanpada bidangnyatersendiri.

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i danAl Baihaqi di dalan Ad-

D alail, meiwayatk,arrdari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

besabda: *:t ,sl, oe cSf; ,H, *'nT + o',*t\t.g\i'u t;
,.i- ,,., -. 1et.t ii,t$'ilki ofi'oi h'rii ,A 3rr 6eif 9s eiaa* ada seorang
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nabi pun lrecuali ia diberi sesuatu yang dengan seperti itu manusia akan

beriman kepadanya. Adapun yang dianugerahkan kepadaku adalah

wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap untuk

menj adi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti')so

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan tentang firmanAllah:

f, A& o$ (Dan iika kamu [tetapJ dalam keraguan) ia berkata,

"Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir yang masih meragukan apa

yang dibawakan oleh Nabi SAW."

Abdwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadahtentang firmanAllah: Tr C & o$ 1O*iit*
kamu [tetapJ dalam keroguan) ia berkata, "Dalam keraguan."

$;i*,i;l3c*,{.,i'|q (tentang At Qur'an vang Kami

wohyukan lrepada hamba Kami [MuhammadJ, buatlah satu surat [sajaJ
yang semisalAl Qur'an itu")iaberkata, "Yang semisal denganAl Qur'an,
yaitu yang haq lagi benar, tidak ada kebatilan dan tidak pula kedustaan di

dalamnya"

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujahid 
-tentang

firrman Allah-: 4 ni;-ririli gurtlah satu surat [sajal yang

semisal Al Qur' an itu) iaberkata, "Yang semisal denganAl Qur' an." --dan
tentang firman-Nya: . ,i>;11+L1;;V (Dan, ajaktah penolong-

penolongmur), ia berkat4 "Yaitu orang-orang yang mau bersaksi untuk kalian

bahwa apayang kalian buat itu semisal denganAl Qur'an."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firman-Nya er;:;i:, Qtenolong-penolongmu) ia berkata,

"Penolong-pfplogg kalian yang mendukung apa yang kalian lakukan."

IttX;jiik { "f 
(Maka iika tramu tidak dapat membuat[nya|

dan pasti kamu tidak akan dapat membuat[nya]): Maka kebenaran itu

50 Muttafaq alaih, Al Bukhari, 4981 dan 7274) dan Muslim, lll34 dari hadits Abu
Hurairah.
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telah j elas bagi kalian."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah-tentang

finnan Allatr-: l;# $iF i ,f (Maka iika kamu tidak dapat

membuat[nyal dan pasti kamu tidak akan dapat membuat[nyaJ) ia

berkata "Kalian pasti tidak akan mampu melakukan itu dan pasti tidak akan

bisa"

AM bin Humaid meriwayatkan dari Mujatrid: Bahwa ia membaca setiap
-l-lz

katalt-:-3i3 di dalam Al Qw'an dengan men-dhammah-kanwawuyang

pertama (yakni wuquuduhaa), kecuali yang terdapat pada surahAl Buruuj:

Buruuj [S 5] : 5) ia membacanya dengan nashab pada w ow u. Abdrtrrazzaq

mengeluarkan riwayat dari Ibnu Mas' ud, juga Sa' id bin Manshur, Abd bin

Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani di dalam

Al Kabir sertaAl Hakim dan ia men-shahih-kannya, batrwa Ibnu Mas'ud

mengatakan, "sesungguhnya bebatuan yang disebutkan olehAllah di dalam

At Qur'an pada ayat: i:t$i, ;r:tiC'Ft (Yang bahan. bakarnya

manusia dan batu)adalah bebatuan belerang (sulfur) yangAllah ciptakan

sesuai denglen kehendak-Nya." Ibnu Jarir meriwayatkan seperti itu juga dari

IbnuAbbas. Ibnu Jarirjuga meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Maimun.

Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi dalarn Syt'ab Al Imanmeiwayatkan

dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW membaca ayat ini:
i'1,.6.-JL o$iCt;t (yang bahan bakarnya manusia dan batu),lallu

U"fiaUersaUaa, 
'rirl?t ,c,'r;iit uL p ,.Ai; |oVt & fb ,-ll1 q1r ni

W'W l iahtirV 'ri ,:o\i; ;, grb (tAuahJ menyatakan podanya

selama seribu tahun hingga memerah, dan seribu tahun lagi hingga

memutih, dan seribu tahun lagi hingga menghitam. Maka itulah hitamnya

l<egelapan yang kob arannya tidak pernah meredup)"st IbnuAbu Syaibah,

s I D ha' if, At-Tirmidzi, 25 9 I dan Al Baihaqi dalam ,{ sy-Sy u' ab, I /h. 4 89.
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At-Tirmidzi, Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi meriwayatkan seperti itu dari

Abu Hnrairalr secara marfu '.

Ahma{ Malib Al Bultnri dan Muslim meriwayatkan dari.{pu Hurairall

bahwa Rasulullah SAw bersabda: * 1i'* .ti ,to) P, ,1.'rv

& :6 q r;? (Api manusi a yang kalian iyalalan itu adalah s atu b agtan

dari tujuh puluh bagian api Jahannam).Para sahabat berkata, "Wahai

Rasulullah, itu sudah sangat diringankan.." Beliau bersabda lagi:

,^? e'",* ,i'* *t ?;*"ihi 6r! grrunssuhnya api neratra

itu [panasnyal ditambah dengan enam puluh sembilan bagian, yang

masing-masingnya seperti panosrrya api itu [api duniaJ)s2 At'Tirmidzijuga

meriwayatkan serupa itu dari Abu Sa' id dan ia men g-has on-kawrya. Ibnu

Majahjuga mengeluarkan riwayat serupa rtu, danjugaAl Hakim dan ia men-

s hahih-kawry a, dari Anas secara m arfu' .

Malik mengeluarkan riwayat dr dalan Al Muw athtlwh' dan Al Baihaqi

dr dalalrr^ AlBa )s, dari Abu HurairatL ia berkata,' Apakah kalian menduganya

(yakni api neraka) merah seperti api kalian yang biasa kalian nyalakan itu.

-Tidak-, 
sesungguhnya api 

-neraka- 
itu lebih hitam daripada ter

(aspal)."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah, o,-|?jlp LI Orung dx e di alun b ogi or ang-

orang kafir), ia berkata, *Yakni 6agi yang kehrftrannya seperti yang kalian

lakukanitu"

s2 Muttafaq alaih, Al Bukhari, 3265 dan Muslim, 2l 84, dari hadits Abu Hurairah.
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u 6f * ;i A **ii1;t ir-t; Oii #t
siYt riis ila' l; # u V i*j., tiLk g W
Ai* Ls"J W &3"W +i-isr'J# c Gi,

3i*Q
"Dan sompaikanlah berito gembira kepada mereka yong beriman

dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediokan surga-sargo yang
mengalir sungai-sungai di dalamnya Setiap mereka diberi rezeki

buah-buahan dalom sarga-surga itu, mereha mengatakan, ,Inilah

yang pernoh diberikan kepado kami dahulu' Mereka diberi buah-
buahon yang serulro dan antuk mereka di dolamnya ada isteri-isteri
yang suci don mereka kekal di dalomnya" (Qs.At Baqarah l2l:25)

SaelahAllahmen:teUnrmmtangbalasmbagiordgormg kafiqAllatr

menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang beriman, hal ini untuk
memadukan antara peringatan dan dorongan, serta jaqii dan ancamano

png biasa dikemukakan olehAllah SWT dalm kitabNya yang

mulia. l(s1Bxra dalam hal ini terkandrmg motivasi bagi omng-omng beriman

unfuk senantiasa menaati-Ny4 dan membuat takut orang-orang kafir untuk
maksiatterhadapNya.

At-Tobsyibr r dal^h pe,mberitaan sesuatu png dampakrya tampak pada

rurtwajah (basyral),yaitr kulit hra yang tampab karena gembira dan senang.

Al Qtuttrubi mengatakan,'?ara ulamatelah sepakat, batrwa apabila

seorang mukallaf berkata, 'Siapa pun dari budak-budakku yang

menyampaikan berita gembira kepdakq maka ia merrdeka' [alu ada seorang

atau lebih dari budak-budaknya menyampaikan berita gembira kepadanya,

maka budak yang p€rtama kali menyampaikan berita gembira adalatr yang

merdek4 adapun yang kedua {an setenrsnyF tidak merdeka.
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Kemudian mereka berbeda pendapat apabila orang mulcallaf int

mengafakan,'Siapa saja dari para budakku yang menyampaikan kepadaku

berita tentang antl, maka ia merdeka' (Apakatr orang kedua dan seterusnya

juga merdeka seperti halnya omng pgrtama yang menyampaikan berita

dimaksud?) Para sahabatAsy-Syaf i berkat4'Ya, karena masing-masing

mereka sebagai pemberi berita-' Para ulama kami mengatakan,'Tidah karena

orang muhatlafi1tmemaksudkan berita gembirq dan itu khusus berlaku

bagi orang pertama sqia'."

Yang benry bila ia mema}srdkm orang yang mengnjukkan berita, maka

semrumya merdeka, tapi bila yang dimaksudnya berita dengan kriteria

menggembirak4 maka yangmerrdekahanSapngputama Jadi peftedaarurya

terletak pada redaksinya

Dalam ayat di atas, yang diperintahkan r.rntuk menyampaikan berita

gembira adalah Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

diperintahlon adalah semtra orang, sebagaimana dalam sabda beliau SAW:

;iflljrt ji lfunpai*aAan berita gembira kepada orang-orang yong

banyak berjalan)"

Ungkrymungkryan ini, rmtarryrn nadanya rintisaq tapi tidak menodai

pengaiamya der€an ugkaparungkapm sebelumryr4 karena yang dimat<sud

adalah mengaitkan rrngkapren 5rang menerangkan ganjaran bagi orang-omng

yangtaatdengmungkapanlang balasanbagiorang-orangyang

dlxfiak4 tanpa melihat nda yang dikandung oleh kedtra keterangan itq yaitu

bernada rintisan dan bemada berita P€ndapat lain mengatakan, bahwa firman-

Nya: $s (dan sampaikanlah berita gembira) dikaitkan dengan:

')e)iifiG (maka peliharatah dirimu dari neraka) [Qs. Al Baqaratr [2]:

zal. Tapi pandangan ini tidak mengena

*tJ:hi a.l,lahamal+malpng konsisten Malsudnya di sini adalah

a.rral-amal yang dituntut dari mereka, yang telah diwajibkan atas mereka.

Pengertian ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan, "Bahwa

zt8

t
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amal shalih itu cukrp banya dengan beriman " karena surga itu bisa diperoleh

dengan keimanan dan amal shalitl

AI fonnaot adalah al basaatiin ftebun-kebun), disebut jannah
kareratajinnz (menutupi) siapayang di dalarnny4 yaknimenutupi dengan
pepohonannya. Jannah adalah sebutan untuk negeri ganjaran, dan ini
mencakup semtaa j annoh Gurga).

Anhaor adalah bentuk jan ak dari nahr (sungai), yaitu tempat aliran
airyanglebar,lebihlebardarikali,tapi lebihkecildarilarn Ivlaksdnlaadalah
air yang mengalir di dalamnyra, diungkapkann),a kata'Mengalit'' pada sungai

ladalnl png mengalir adalah aimya bukan sungainyr adalah sebagai

kiasan, sebagaimana dalam firman-Nya: iifli JZt (Dan tanyalah

[pendudukJ negeri) (Qs. Yuusuf [12]: 82), y.ni pendu&*nya Juga
sebagaimana ungkapan seorang penyain

'1Vt* G-i$r*.',3t: 'c,a'rf 'l:q Sitll*,
Aht telah diberitahu babwo setelahmu api itu din alakan

maka tetaplah di tempatmu, setelahnuwahai Kulaib

Kata ganti (yakni ri) dalam firman-Nya: ta"J,3;r, (di dalamnyo)
kembali kepada rr!,1 6rrgo-surga)karenamencui rpf,"pot onan, yakni
dari bawah pepohonannya

ili dL (Setiap merctra dib eri rezelci)adalah tcriteria lainnya untuk

surga-surga itu. Kalimat ini adalah kalimat permulaarujadi seolatr-olatr ada

yang bertany4'Bagaimana buah-bualrannya?" Dan / q {berupal buah-

buahan) bermakna dari buah apa saja, yakni seolatr-olah ditanyakaq "Jenis
buahapa?"

Dan yang dimaksud dengan firman-Nya , ',F C tSj, 6$i f*
(Initah yang pernah diberitran kepada kami dahulu).Bahwa i'tu mirip dan

menyerupai, karena memang bukan buatr itu, sebab dzat yang hadir bukanlah

dzatyang ghaib, karena keduanya berbeda. Terlontarnya ungkapan ini
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--dari penghmi swgp, karena wannnya memang serupa (dengan yang

pematr mereka kenal seunaltu di dunia), walaupun ukuraru ras4 aroma dan

kandungan airnya be,rbeda Buah yang mereka peroleh di awal hari berbeda

dengan buah yang mereka peroleh di akhir hari. Ketika mereka mengatakan,

"[ni seperti yang pemah diberikan kepada kami dahulu," lalu setelah

memakannya, ternyata mereka mendapati rasa yang berbeda dengan yang

pemahmerekarasakan

tii$l $rung serupa)pada posisi manshub sebagai haal (kalimat

keterangan). Ymg dimaksd dengan "Suciqra istri-isfri" adalalr, bahwa mereka

tidak mengalami apa yang biasa dialami oleh kaum wanit4 yaitu hai4 nifas

dan kotoran-kotoran lain yang biasa dialami wanita sewaktu di dunia. l/
Khuludd adalahkekal abadi" tidak ada akhimya. Kata ini kadang digunakan

untuk mengmgkapkan masa yang sangat panjang (walaupun ada affrirnya).

Dan yang dimaksurl di sini adalatr yang pertama (yakni kekal abadi, tidak ada

akhimya).

IbnulU4iah rirrayallbnuAbuAd-Dunya drdqlw, Shifat

Al Jannah, NBazan,IbnuAbu Hatim, Ibnu Hibban, Al Baihaqi dan Ibnu

Mardawaih, dari Usamah bl,mZard, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

bersabda, ,l!r'i;; -F '*;t e ,q'S,,z i'-'l;i,'og ,'f,.Y Ji rf
'St; t,1a+ itx'z;:;;:,ir*-o|';Fi,iP "Aii,l*, "ht:tjfr fug;-tt
,r'.',t;* t',6t,y )rt €.f e?6t,if (Ingattah. Adakah yong

berupaya keras untuk meraih surga? Sesungguhnya surga itu tidak ada

bandingannya- Demi Rabb Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang

menghilap, anomo wangt yang semerbah istana yang megah, sungai

yang mengali4 buah-buahan yang matang, istri yang cantik lagi indah,

manis lagi banyah tempat tinggal yang abadi di negeri yang aman, serta

buah-buahan yang hij otr)" Al hadi*.s3

t' D ho' d, Ibnu Hibban, 9 D38 dan AlAlbani dalam D ha' f A I J ami', 217 9.
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I{adits-hadits yurg menyehrtkan tenbng sifrt-sifrt surga sangat banfk
sekali, baik yang terdapat di dalam lslz -shahihainmaupun yang lainnya.

IbnuAbu Hatim, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al Hakim, Ibnu Mardawaih
danAl Baihaqi di dalam Al Ba'ts, meriwayatkan dari Abu Hurairab ia
mengatakan, "Rasulullah SAWbersaMa y )? 

= 
i # gi ](ll

(Sungai-sungai di surga itu bermata air dari banah ganung-gunung
raaisift)"IbnuAbu syaibatr juga mengeluarkan riwayat yang serupa itu dari
Ibnu lvIas' nd s*lrla mauqzl Demikian j uga Abu Hatim, Abu Asy-Sfiklt
Ibnu Hibbaq s€rta AI Baihaqi di dqlam Al Ba' * dania men*tahih-kannyu

IbnuAbu tlatim meriurayatkan dariAbu Malik tentang firmanAllah:
'rt1$W e c-J (yang mengalir sungoi-sungai di dalamnya) ia

berkat4 "Yalcni t€mpat-tempc }ang di bawhr)a qungai-sungain),a me,ngalir."

Ibnu Jarir meriwapdran dari Ibnu ldas'ud dan sababat lainq/a tentang

firmanAllah: 6:iry' uqilidL $etiap mcrcka diberi rczeki
buah-buah,an dalam sutga-swga itu),iaberkatA "Mereka diberi buah-

hrahandidolryr s4ga,lalumerelo ',F rtt3i r41i6,:i ilr3
(mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan.kzpada lcami

dalult)srwaktludidunia"

W *ifij (Mereka diberi
warnanya dan bentukny4 rulmun rasanya hefteda392 Abd bin Humaidjuga
meriwayatkan seperti itu dari Ali bin Zaid dan Qatadah-

Musaddad meriwayatkan dr daLam Musrud-ny4jnga Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir dan IbnuAbu Hatim, dari lbnuAbbas, ia berkata, "Tidak ada

sesuatu pun yang ada di dunia ini yang nanti ada di surga, kecuati nama-

naman5xa."5a

AM bin Humaid meriwayatkan dari Ilaimall, ia mengatakaq "[Jcapan

mereka: |)3 e @aktlu)artinya: kri seperti yang pematr ada dulu (sewaknr

sa Munafaq alaih, Al Bukhari, 3245 dan Muslim, 4/21 80 dari hadits Abu Hurairah.

buah-buahon yoof serupa)
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di dunia)." Ibnu Jarirjtrg:a mengelr;artan riwayat yang menyerupai itu dari
Yatrya bin Abu Katsratr. , Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Muj atri4 ia berkata " @ Qnng s erupa)wanranya,

tapi rasanyaberbeda"

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dariAl Hasan tentang
lifq $nng serupa), ia berkata, "semuanya bagus dan bermiripan, tidak
ada png bunrk. Tidakkah kalian libat bualr-buaban duniq btrkankah kalian
mendapatkan sebagiannya buruk?" Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
meriwayatkanjuga seperti itu dari Qatadatr-

Al Hakim mengeluarkan riwayat yang ia s hahih-kan, dan juga Ibnu
Mardawaih, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, tentang firman Allah:
?'#?531W.4t <oo" untukmereka di dalomnya ada isteri-isteri
yorg tuitl Beliau bersabda: :6Jr1r grlri flti ;a#lt ,l USucil dari
haid, kotoran, ludah dan zgzs). Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu
Hatim meriwaptkan dari IbnuAbbas, ia mengatakan, "--,Suci.-- dari ko-toran

dan penyakit" Ibnu Jarir meriwayafl<an dari lbnu lvlas' u4 ia berkat4'Merel<a

tidak haid, tidak berhadats, dan tidak bedngus." Dan, diriwaptkanjuga senrya

ini dari sejrmlah tabi' irr.

Telatr diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang sifat-sifat ahli
strrga dalarn Ash-Shahihain dan yang lainnya, dari jalur sejumtatr sahabat:

Batma atrli stuga itu tidak meludalr, tidak bedngus dan tidak buang air besar.3s

Telatr diriwayatkan juga secara pasti dari Nabi SAW dalam banyak hadits
yang dimuat dr dalan Ash-Shahihoin danyanglainnya mengenai sifat-sifat
para wanita ahli surga png tidak mungkin dipapar*an di sini. Untuk itu, silakan

meruj uk referensi-referensi Islam.

Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas tentang firman Allah: 3t:*q.ift (Dan merelu ketet di
dal amnya) yakai: Mereka kekal abadi. Diltrabarkan kepada merek4 bahwa

balasan akibat kebaikan dan keburukan itu tetap berlaku bagi atrlinya untuk

222 TAFSIR FATHUL QADIR



selamanya, tidak akan pemah berhenti."

IbnuAbutdatim meriwapdran dari Sa'id bin Jubairt€ntang finnanAllah:

!:.iliq.it (dan mereka l@l@t di dalamnya)yakni: Mereka tidak
akan pernah mati. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,,P{-:,'oLit ibir,yi,yU
.c,t I lB,J:1 6:, ,cV t F ,yt U :i+*."0\,1 ik i ,:rflr ,rir ,1ei

y.'i Li.Uy ,F (Ahli surga masuk tre dalam surga dan ahli neralca

masuklre dalam neraka. Kemudian berdirilahpelryeru di antara mereka

4engan menyerukan-,"Wahai ahli neralra, tidak ada lagi kematian.

Wahai ahli surga, tidak ada lagi kematian.' Semuanya kekal pada apa

yang mereka alami in' \5Al Bukhari juga mengeluarkan riwayat serupa itu
dari hadits Abu Hurairah. Ath-Thabrani juga mengeltrarkan riwayat serupa

itu, danjugaAl Hakim dan iamenslahfikannya dari badits Mu'adz.

' Ath-Thab,rani, IbnulvladawaihdanAbuNu'aimmengeluarkanriunayat

dari hadits Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, *Rasulullah SAW bersaMa:

E'ii,qr,?y' Etu'd :w F 51tb 2rir Cufipl ,lrir {r.*.'i
3r1i H'# ;Syrjp :* F';,:ti o|st'$1-F, f\ (s"o"dainya

dikatakan kcpada ahli neraka, "Sesungguhrqn kalian akon tinggal di
dalam neraka selama sebanyakbilangan setiap kerikil di &tnid' tentulah

merelra alran gembira karenanya. Dan seandainya dikotalcan kcpada

ahli surga,"Sesunggubrya kalian alan tingal (di dalam surga) selama

sebanyak bilangan kcriWf' tuntulah merela akan bercedih. Akan tetapi,

yang ditetapkan trepada mereka adalah keabadian).$

55 Muttafaq a/ari, Al Bukhari, 6544 dan Muslim, 4/2 I 89 dari hadits Ibnu Umar.
s6 Maudhu',Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-Zav,a'id, 10/386, dan ia

berkat4 "Diriwayatkan olehAth-Thabrani di dalamnya terdapatAl Hikam bin Zhuhair,
ia adalah dha'if, dan Al Albani menyebutkannya dalam Adh-Dha'ifah,605." Ia juga
berkata, "Al Hakam bin Zruhair sendirian dalam meriwayatkan, ia adalah dusta menurut
Ibnu Mu'in dan yang lainnya, dan Hakam adalah maudhu'.
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,*tfuf 6 r*,_fr tt *o ;A o1, ;;;a- I !,fi ,ot t
,.;Ji Ai"g; ut>;i ii 3}1#ir-t; C{i
(*{f *Wk t*,K ;rrr tsc CS # it}L
,rlie igir \-*W"qW .4) uyt
i +Kt;iu oy,h3-$ * F',r yt *l,kii"

lt 4iJi'i +ii *rt'g 6. 1rl,:-:,1i,-k;
" S es un g g u h ny a Alloh tfuda s eg an memb aat p er a mp o moon b er up a

nyamuk otau yang lebih rendah dori itu. Adapun orang-orang yang
berimon, maka mereka yakin bahwa perumpomaon itu bendr dari

Tuhan mereka, tetapi mereleo yong haJir mengatohan, ,Apohah

moksud Allah menjodikan ini untuk perampamaan?' Dengon
perumpamaan itu banyok orang yang disesatkon oleh Allah, dan
dengan perumpomttan itu (pula) hanyok orang yang diberi-Nya

petunjuk. Dan tidah ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orong
yangfosik, (yoitu) orong4rrang yang melanggar perjanjian Atlah

sesudoh perjanjion itu teguh, dan mcmutuskan apa yang
diperintahkan Albh (kepada mcreka) untuk menghabungkannya

dan membuat kerusakan di muka bumi Mereka ituloh orong-orang
yang rugl' (Qs.AI Baqarah 12l:26-27)

Allah menunrnkan ayat ini sebagai sanggahan terhadap omng-omng

kafir, yaitu ketika mereka mengingkari perumpamaan-perumpamaan yang

dikemukakanAllatl seperti: tir3 :tsr;i 
"{i,ff ;ili7 lperumpamaan

merelro adalah seperti orongyang menyalakinapi). (Qs.Al Baqarah [2]:
17) dan fiman-Nya: i-Ai'i.# ji (Atau sepertr [orang-orang yang

ditimpal hujanlebat dari langit) (Qs. Al Baqarah l2l: l9),karena mereka
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mengatakan, "Allah lebih mulia dan lebih tinggi daripada membuat

perurnpamaan"

Ar-Razi mengatakaru'tsahwa setelahAllatrmenerangkan dengan btrkti,

bahwa Al Qur'an adalatr mujiz (yang tidak dapat ditiru), di sini Allah

mengungkapkan pengraguan yang diusung oleh orang-orang kafir untuk

mencemari keterangan tadi, laluAllah menyanggahnya Ungkapan pengraguan

itu ialah: Bahwa di dalam Al Qur'an disetutkan tentang leball labaJaba dan

semut, padahal semua itu tidak pantas disebut-sebut dalam perkataan orzmg-

orang yang berbahasatinggi. KarenaAl Qur'anmengandtrng hal-hal serupa

itq maka hal itu menodai ketinggian bahasarrya walalpunmemang tidak dapat

ditiru. Kemudian Allah menyanggatrnya: Bahwa kecilnya hal-hal tersebut

tidaklatrmenodai ketinggianbatrasan bilapenyehranrya mengandtrng hikmatt

yang mendalam." TentunyaAnda pun tatrq bahwa ungkapan pengraguan

seperti ini dan sikap pengingkaran serupa itu yang hanya bertopangpada

alasan ketinggian bahas4 tidak memprmyai sandaran dantidak ada dalilnya

Per$elasan mengenai hal yang dikemukakan olehAr-Razi tadi, sebagiannya

telah lebih dulu dikemukakan oleh penuli s Al Kasysyaf.

Yang jelas, apa lang telah kami papa*an, bahwa apt ini datang setelah

dua penlnpamaan yang disebutkan sebelumnya, dan pengingkaran mereka

terhadap perunopam&m yang menyebutkan hal-hal kecil itu tidak menodai

ketinggian batnsaAl Qur an dan kemu$ izatannya.

Al Hayoo' adalalaketakutan yang melanda perasaan manusia karena

melakukan sesuatu yang memalukan atau tercela. Demikian yang dikatakan

di dalaml/ Kasysyaf,lalu diikuti olehAr-Razi &dalam MafatihAl Ghaib.

Al Qurtlrubi berkata "Asal makna al istifupa' adalatrtidakjadi melalukan

sesuatu karena takut celaan atau aib. Hal seperti ini mustatril bagi Allah."

Pari ulama berbeda pendapat menenai penakwilan al fuayaa 'yang

disebutkan di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan, batrwa dikemukakan

kata itu karena diungkapkan dalam perkataan oftmg-orang kafir yang
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diceritakan itu. Pendapat lain mengatakan, bahwa ini terrrasuk kategori

fonnalitas sebagaimana yang telatr dijelaskan. Adajuga yang berpendapat,

balrwa ini bentuk ungkapan perumpamaan. Disebtr&an dr dalam Al fasysyaf:

"Ini adalah perumpamaan, karena meninggalkannya adalatr kerugian bagi

hamba- Dan, Allatr tidak akan mengembalikan tangan hamba dalam keadaan

hampa (saat memohon dengan mengulurkan tangannya),Allah tidak akan

menolak memberi karena kemuliaan-Ny4 yakni tidak membiarkan oftmg

butuh yang mengulurkan tangannya kepada-Nya karena malu kepadanya."

Ibnu Muhaishin dan Ibnu Katsir dalam salah satu riwayat darinya,

membaca ayat lrrrr: ,7iZ. dengan satuya '. Ini dialeknya Tamim dan Bakar

bin Wail. Harakat hurufya' pertama dipindah ke htxuf fua',lalu hurufya'

diberi harakat suhtn,kemudian karena haraY,at dhamnaft susah dibaca pada

hurufya 'kedua, maka hurufya 'kedua itu diberi harakat suhtn,lalu salatr

satnhtrnrfya'itr"rdibr:angkarenaberternrryaduahtrnrfyangberfurak'atsuhn'

Jadi, pembuatan perumpamaan ini dariAllah. KatalTpada firman-

Nya: l.*fi$ (berupa rryamuk)adalah sesuatu yang tidak jelas, yakni

karena ketidakjelasan yang dimasuL*an kepadanya sehingga merf adi lebih

nmum darip adayary adapadanya dan kata ini kebanyakan digunakan secara

tersendiri (tidak digrmakan dalam kata majemtrk).

Kata t-1 ini pada po sisi nashab sebagai bqdat (pengganti) daxi J€,,
sedangkan 1-3r3,i(nyamuk) sebagai na' t 156ry1-tl karema ketidak-jelasannya-

Demikian yang dikatakan oleh Al Farra', Az'Zujaj dan Tsa lab.

Ada juga yang mengatakan, bahwa 6 aaaan tambahan, sedangkan

*rtisebagai badat dari Jr. Manshub-nyakata 1*i.berdasarkan
kedua pendapat ini sudatr j elas.

Pendapat lain menyatakan, bahwa manshub-nya ti adalatr karena

naz'ul khafidh, sehingga perkiraannya -bila 
ditampakkan- menjadi:

?n ;.6 J,t a;4bi, lul,, lafazh d; dihilangkan. Pendapat ini

diriwayatkan dari Al Kisa' i.

226 TAFSIR FATHUL QADIR



Ada juga yang mengatakan, batrwa ;.A bermakna membuat,

sehingga &, - statusnya sebagai al m of ul Lts -ts ani (obyek penderita

kedua). Adh-Dhahhak, Ibrahim bin Abu Ablah dan Ru'batrbin Al Aiiaj
membacanya,'A -*. (b a' uudhotun), dengan rafa', ini dialek Tamim.

Abu Al Fath mengatakan, "Alasannyq karena I adalah ism yang
memerankan fungsi u{i, dan e.2fr pada posi si marfu' karena
disembruryikannya mub atada' .Kemungkinanjwq U di sini berperan sebagai

partikel tanya (kata tanya), sehingga seolatr-olah Allah mengatakan:

t-c3f 6 *;ti. (Ada apa dengan nyamuk atau yang lebih rendatr dari
itu) sehingga tidak bisa dibuatkan perumpamaan dengannya? Bahkan

sebenarnya yangjauh lebih kecil dari itu pun dapat dibuat perumpamaan.,,

I<ata ?}f|mengikuti polafa'uulah, yaitu dari kata ba'dh,yaiat
apabila dipotong. Dikatakan: Bidh'un danba'dhun, itu artinya sama. Ar
fis'uulh adalahnlamulq bentuk tunggalnla 6a'ndlwh, dinamakandennikian

l<arcna kecil. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhri dan yang lainnya

!4rF Ci (Atau yang lebih rendah doi iA, NKisa'i,Abu Llbaidatr

dan yang lairurya berkat4 "Makna WFt13 (apa yang dibawabtya),
marcUnl,a Yang lebih kcil lagi, seperti salap nyamuk"Al Kisa' i melrgekm,
"lni sama dengan perkataan anda, 'Apa engkau melihatnya sebagai orang
yang pendek?' lalu yang ditanya menjawab, 'Au fauqa dzzalik', yang
maksudnya atau lebih pendek daripada yang engkau lihat.-Atau mungkin
juga maksudnya adalah yang lebih besar dari itu. pendapat ini dikemukakan

olehsegolonganulama

irXti 7-,-$i YiS (Adapun orang-orang yang berima4. tdadalah
kalimat yang mengandlng makna syarth. Sibawaih memperkirakannya

menjadi : Mahma yahun min syai' in fakadzaa ftalaupun demikian maka

demikian). Penulis Al Kasysyafmenyebutkan, batrwa fungsinya dalam

perkataan adalah untuk memberikan tambatran dan penegasan, lalu ia
menjadikan perkiraan Sibawaih tadi sebagai buktinya Kata ganti pada kalimat
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ii( femUAi kepada d!1, sedangkan pjf urti"v"tegutr, yakni lawannya

bathil.}L3i jusa seUagai bentuk tunggal dai6:Ht (artinya hak; contoh:

hak dan keurajiban). Adapun png dimaksrd di sini adalah makna png pertama

(yakni lawannya batil).

Para ahli nahwu berbeda pendapat mengenai Tlti. Ada yang

mengatakan, bahwa ini adalatr satu lsz (yakni bukan terdiri dari maa dan

dzaa) yang maknya: Ayyu sya' in araadallaah (apa yang dikehendaki Allah),

dengan pengertian ini, posisinya n ashab (sebagu maf ul [obyek]) dari kata

kerja irri. Ibnu Kaisanberkat4'lni sangat bagus."Adajugayang mengatakan,

bahwa ti (pada kalimat Tit-l) adalatr ism yangsempurnayang berada pada

posisi rafa' sebagar mubtodo',sedangkan Ti bermakna,s ii Oang)sebagai

khabar-nya sekaligus shilah-nya. Sedangkan jowab-nya, yang pertama

manshub dan yang kedua marfu'. Al lraadah adalah lawan kata al

karaahah, kaum muslimintetah sepakat bahwa kata ini boleh disandangkan

kepadaAllatr SWT.

yi; (p".o-pamaan), Tsa'lab berkat4 "Posisinya manshubsebagai

maf ul (obyek). Sehingga perkiraanr-ryra menjadi: Araada matsalan ' Ibnu

Kaisan berkat4 " Mans hub karena tamyi iz yangberperan seb agar hrul go;ta

keterangan)." Pendapat ini lebih kuat daripada yang pertama.

,g + 64i G9 +W- (Dengan perumpamaan itu banyak

orang yang disesatlran oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu [pula]
banyak orang yang diberi-Nya petunj uk), ayat ini sgbagai penjelasan dari

dua ungkapan sebelumnya yang terlahir oleh kata t-11, yakni sebagai klrabar

dari Allah SWT. Adajuga yang mengatakaq batrwa ini adalah cerita tentang

perkataan orang-orang kafir, jadi seolah-olatr mereka mengatakan, "Apa

maksudAllatr dengan perumpamaan ini, yang dengannyaAllah memisahkan

manusia kepada kesesatan dan kepada petunjuk?" Tapi pendapat ini tidak

benar, karena orang-orang kafir tidak mengakui batrwa di dalamAl Qur'an

terkandung petunjuk, dan mereka juga tidak mengakui batrwa diri mereka

berada di dalam kesesatan.
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. lQurttrubimengatakarl"Tidakadaperbedaantentangfirman-Nya:
lxr;1T *t,rrr$Sg)Cs (Dan tidak ada yang disesatkan Altah kecuali
ororg-oringyangfasik), bahwa ini adalah dari kalamAllah swr." para

atrli kalarn telatr berpolemik secara panjang lebar mengenai penafsiran adft-
dhalaal (kesesatan) yang disebutkan di sini, dan dalam.menisbatkannya
kepadaAllah swr. Ar-Razi di dalam Tafsimya-MafatihAl Ghaib-telatr
menguraikan pembatrasan ini dengan uraian yang sangat berharga. Ia sangat

bagus dalarn menguraikannya secara gamb[ang serta menjelaskan pokok-
pokok dan cabang-cabangnya. Silakan merujukny4 karena itu sangat
bermanfaar Sementara penuli s Al Kasysyaf,pendapatrya dijadikan sandaran

oleh orang-orang durhaka yang berpatokan pada penafsirannya, karena ia
menyandarkan penyesatan itu kepadaAllah swr sebagai penyebabnya,
padahal ini haqa peqlandaran kiasan dari pelaku plrg sebenaqa- AI e,urthubi
mengerrukakan dari para mufassir yang lnns, bahwa yang dimaksud dengan

firman-Np : Wadalatr menghinakan

AI Fisq adalahkeluar dari sesuatu. Dikatakan: Fasaqat ar-rathabah,
apabila kurma keluar dari kulitnya. Fasaqat at fa'rah minjuhriho,apabila
tihs kehrar dari lubangnlaa- Demikian makna yang dikemukalon olehAl Fana'.
Abu Bakar Al Anbari dalam krtab Az-hahir karyanyarmenunjukkan btrkti
tentang makna al fu q dengan perkataan Ru. batr bin Al Ajiaj :

.,,
-Jt;t1r:6 *Y',1 ei*

Mereka menuruni Najed dan lembahJembah yang dalam,

keluar dari tujuannya karena kclaliman

IbnuAl Arabi menyatakan, bahwa ia tidak pernatr mendengar latazh
fasiqdalarnperkataanorang-orangArabJatriliyatrdantidakjugadalam syair-
syair mereka. pemyataan ini tertolak, karenapadanya kenyataan orang-or.mg

Arab menyatakan keberadaafinya, dan bahwa kata itu temasuk dalam
ped<ataan mereka sebagaimana png dikemukakan oleh sejumlah ahli balnsa
seperti Ibnu Faris, Al Jauhari, IbnruAl Anbari dan lain-lain. Telatr diriwayatkan

tjtbt:ir *
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secara pasti di dalam Ash-Shohift dari Nabi SAW, batrwa beliau bersabda,

.. . qr?'u.\ (Lima binatang yang termasuk fmtt aasiq [perus akJ ...) al

hadits. Dikatakan di dalam,,4I Kasysyaf. * Alfisq adalatr keluar dari tujuan."

Kemudian ia meryebutkan kelemahan syair yang diungkapkan oleh Ru'bah

di atas, kemudian pe nulis Al Kasysyafmengatakan, "Sedangkan al faasiq

menurut pengertian syari'at adalah orang yang keluar dari perintahAllah

dengan melakukan dosa besar." Al Qurthubi mengatakan, '7l FLrq menunrt

terminologi syari'atadalatrketuardariketaatantutradapAllahAzzawaJalla.

Sehingga bisa disandangkan kepada orang yang keluar --dari ketatan

terhadapNya- dengan kekufirra& dan bisa juga disandangkan kepada orang

yang keluar --dari ketaatan terhadap-Nya- dengan berbuat maksiat."

Pendefinisian ini tebih sesuai dengan maknanya secara balrasa karena tidak

ada alasan untuk membatasi sebagian yang keluar --{ari mentaati-Nya-

tanpa menyertakan yang lainnya.

Ar-Razi di dalam Tofsir-nyamengataka*Ahlul Qiblah diperselisihkan

statusnya, apakah dia mukmin atau kafir? Menurut para satrabat kami, ia

mukmin, sedangkan menurut kelompok khawajib, ia kafu, dan menurut

kelompok mu' t,ilah, ia tidak mulcmin dan tidak pula kafir.-Yang menyelisihi

pendapat ini berdalih dengan firman Allah Ta'ala, it:'Ai'{l: A
*{ 

g (Seburuk-buruk panggilan ialah [panggilanJ yang.-buruk

i r rrriot iryO.(Qs. Al Hujuraat [49] : I I ), dan firmm-Nyq 3t&i !rt,
arti ::ni'g (5, *rssrrhrvo orang-orang munafi k i tul ah o rang-or ang

y an g fas *) (Qs. At-Thubah l9l: 67 ),;erta fi rman-Nya, i*{; & \*
l;1ft i iatt';Ai'& t ;H: :e.# A,3i3 (At t a h m e ni idt tran

lramu cinta lrcpada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam

hatimu serta menjadikon komu benci kepada kchtfuran, kcfasikan dan

kedurhalaan)(Qs. Al Hujuraat [49]: 7). Polemik tentang masalah ini cukup

panjang, dan itu telah dipaparkan dalam ilnu kalam."

etbJl'- ;,rti ffiWt"l orang-orang y-ang melanggar perjaniian)

pada posisi nashab *bagu sifutbasi ly*)i . An-Naqdhadalah artinya
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merusak apa yang telah sempum4 baik benrpa bangunaq tati ataupunjanji.

An-Naaqidhah adatah apayang diuraikan dari tali yang terbuat dari bulu.

Makna al'ahd,ada yang mengatakan: Yaitu yang diambil olehAllatr
pada anak cucuAdam ketika mengehrarkan mereka dari tulang punggungrrya

Ada juga yang mengatakan: Yaitu wasiatAllah kepada para makhluk Ny4
perintatr-Nya kepada mereka untuk menaati-Ny4 dan larangan-Nya kepada

mereka agar tidak durhaka kepada-Nya, yang terdapat dalam kitab-kitab-

Nya melalui lisan para rastrl-Nya. Sedangkan pelanggaran mereka terhadap

ituadalahtidakmengamalkaqryaAdajugalangmengatakan: Bahwaitua.lalatr

dalildalil keesaan-Nya di langit dan di bumi serta semua ciptaan-

Nya. Sedangkan pelanggarannya adalah tidak memperhatikan ciptaan-Nya.

Adajuga yang mengatakan: Bahwa itu adalahjanji yang diambilAllah dari

orang{Erng png diboi Kitab untuk meneranglcan tentang Muhammad SAW

kepadamanusia

Al Miitooq adatah perjanjian yang ditegaskan dengan sumpah. Ini
bentuk mif aal daiwitsaaqah,yaitu kuatnya ikatan atau simpul. Bentuk
jamaknya mawaatsiiq dan mayaatsiiq. IbnuAl A'rabi mengafakan:

d.et -wiry<ti Jk y, njl, !l V:ttt'S;i.t
Jaminan tidak batal oleh masa kecuali dengan izin kami

dan lcami tidak akan meminta orang-orang untuk mengikat janji

Penggunaan kata an-naqdh wfr,tk mengungkapkan pembatalan

perj anj ian adalah sebagai ungkapan pinj aman

Makna al qath'u (memutuskan) sudah jelas, dan pemutusan pada

hubnngan kekeraban dt*but qathfi hft . Contoh penggunaan kata ini: Qalru' tu

al habla qath'an (aku memotong/memutuskan tali), qatha'tu an-nahra

qath'an(akumenyeberangi stmgai). Ii dalam firman-Nya, - 
^rr'li 

jV lopo
yang diperintahkan Atlah) pada posisi nashaD oleh kata keaa irr{fii.

a

tf
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,P; 61 @ntukmenghubungkowrya)pada posisi nashab oleh kata

Ueaa jl.Bisajuga statusnya sebagai badal (pengganti) dari U atau dari

ha' (dhamirkataganti) pada kalirnat +r. Para ulama berbeda pendapat

mengenai perkara yang diperintalrkanAllatr untuk disambrurgkan. Ada yang

mengatakarl bahwa perkara itu adalah hubungan kekerabatan- Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalatr perkataan dengan perbuatan. Ada juga yang

mengatakan, bahwaAllahmemerintahkan untuk menyarnbung pembnararl

terha{ap semua nabi-Nyq lalu mereka memutuskan dengan membenarkan

sebagian mereka dan mendustakan sebagian lainnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalah memelihara syari'at-syari'at-

Nya dan batasan-batasan-Nya yang telatr diperintahkan dalam kitab-kitab-

Nya yang telah diturunkan dan yang melalui lisan para rasul-Nya, dan ini

bersifat umum. Demikianpendapat Jumhur, dan inilahpendapat yang benar.

Yang dimaksud dengn kenrsa}an di muka bumi adalatr perkataan dan

perbuatan yang menyelisihi apa yang telatr diperintahkanAllah, seperti:

merrye,nrbah selainAllalr, mencelakakan para tramba-Nya dan mengubah apa-

apa yang diperintahkan unhrk dipelihara. Secara trmtrm, bahwa setiap yang

menyelisihikemaslahatansecarasyar'iataulogikamakaituadalatrkerusakan-

Al Khus raan artinya an-nuq shaan $ekurangan). ,{ I Khaas i r adalah orang

yang dirinya kurang dari mendapatkan keuntungan. Danmereka itu, ketika

mengganti penunaian dengan pelanggaran dan penyambungan dengan

pemutusan, maka perbuatan mereka itu adalatr tindak pengenrsakaru karena

mereka mengrnangi keuntrngan diri mereka sendiri.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan

sahabat lainnya, ia mengatakag "KetikaAllah membuat dua lPntm9amafn
ini mengenai oftmg-orang munafik, yaitu: l3l3'$fr 

"ii ,ff W
(P erumpamaan mercka adalah seperti orang yang menyalakan apD (Qs.

Al Baqaratr l2l: 17), dan irAi e # i1 lltou ,eperti [orang-orang
yang ditimpal hujan lebat dari langit) (Qs. At Baqarah [2]: l9), orang-

orang munafik berkata, 'Allah Lebih tinggi dan lebih mulia daripada
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membuat perumpamaarrper,umpamaan itu.' LaluAllah menunrnkan ayat:

'1, ;.a ol r;;.* I fr 'ot, (Sesungguhnya Allah tiada segan
membiat pr*ipo*oor' ) al' aayah.

Al Walridi mengeluarkan riwayat di dal am Ti{s ir-nyadari IbnuAbbas,

ia mengatakan, "SesungguhnyaAllah telah menyebutkan tentang tuhan-
tuhannya kanm musyrikia Allah berfimraru q* j<1Ji',j|14 

ot)
jilra lalat itu merampas sesuatu dari mereka) (Qs.AI HaSS [2ZJ:73). A[atr
juga telah menyebutkan makar tuhan-tuhan itu sehingga menjadikannya seperti

silrang laba-laba. Lalu mereka berkata, 'Bagaimana menuruhu, Allah
menyebutkan lalat dan laba-laba padaAl Qur'an yang ditunmkan kepada

Muhammad. untuk apaAllah melakukan ini?' MakaAllah menurunkan:
,;;.iX- 16fr tolr(Sesungguhnya 

Ailah tiada segan),, Afiv,azzaq, Abd
binHmai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mrrndzir dan IbnuAhrtlmimjugameriwalafkan

dari Qatadatr seperti yang dikatakan oleh IbnuAbbas.

IbruAbu Hatim meriwayatkan dari Al Hasaq ia menuhskan, .I(etika

diturunkan ayat:|p+f oAirAU (Hai manusia, telah dibuat

Wntmrynaan) (Qs. Al lf;rull Wlr73), orang-orang musyrik berkata .Untuk

apa perumpamaan itu?' L{akaAllah merurunkan a},at ini."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah

tentangfirman AllahTo'ata, g) e#i'ii <rA*irlt:, lrt$ie3
(Adapun orang-orang yong beriman, maka mereka yakin bohwa
perumpamaan itu benar dari Rabb merelm), ia berkata, "Orang-orang
beriman itu percaya dan tatru bahwa itu ridalahbenar dari Rabb mereka, dan

dengan (penrmpamaan) itu Allah menrurjuki mereka sementara orang-orang

fasikjuga mengetahui, namun merekamengingkarinya"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu lv{as'ud dan sahabat lainrrya mengenai

firman Allah: (* *W- (Dengan perumpamaan itu banyak orang
yang disesatkan oleh Allah),yak,m: Orang-orang munafik. W * 6yj
(dan dengan perumpamaan itu [pulal banyak orang yang diberi-Nya
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wtulti uk),yakni: orang-orang beriman i-aa;i $rr*W 62 (Dan tidok

ada yang disesatkan Altah kccuali orang-orangyangfasik), ia berkata,

"Yaitu orang-orang munafi k."

Kemudian tentang firman-Ny a: tlir, #[y fi 
"ti''o;b3:r(Melanggar perjanjian Atlah sesudah perianjian itu teguh), ia berkata,

"Yaitu apa yang telatr diperjanj ikan kepada mereka di dalam Al Qur arU lalu

mereka mengakuiny4 kemudian mereka tcufur sehingga melanggamya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya:

i-1"tii $t *V-C3 (Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali

ororg-ring yangfarik), ia berkat4 "Orangorang kafir mengetatruinya lalu

mereka mengingkarirya,' Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah (tentang ayat

ini), ia mengatakan, "Mereka fasik, maka dengan kefasikan itu Allatl

menyesatkanmereka"

At Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayratkan dari Sa'd binAbu Waqqash, ia berkat4 'Orang-orang Haruri

itulatr png melanggarpedadianAltah setelah perjanjian itu tegutU danAllatt

menyebut mereka sebagai orang-orang fasik." AM bin Humai4 lbnu Jarir,

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari QatadatU ia

mengatakaq'Kami tidak mengetahui Allalr mengancamkan pada stratu dom

yang diancaml@n pada pelanggararl perjanjian 1ang telah teguh

ini. Barangpiapapngmemenutri pedaqiianAllahdmpeneguhann:radari lubuk

hatinya makaAllatr pasti memenrhiq'a" Telah diriwayatkan baryak hadits

yang valid dari Rasulu[ah )ang dicanttrmkan dr dalen Ash-Sluhihdan png

lainnya dari jalur sejumlah salrabat yang menyebutkan tentang larangan

melanggar perjanjiarU dan menyebutkan ancaman yang keras terhadap

pelanggarannya.5?

s7 Shahih,HR. Al Bukhari dari haidts Mush'ab, 4728, di dalamnya terdapat redaksi,
*Al Haruriyai adalahyang memutuskan perjanjian denganAllah setelah dikukuhkan,

dan Sa'd menamakan mereka orang-orang fasik. Dan menurut Ibnu Majah,4019, dan
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Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah tentang

firmanAllah, ',k; 
o1 4';,fi ;1V$;dLJ (dan memutuskan apayang

diperintahlran Allah flrcpada merekal untuk menghubungkonnya), ia

berkata "Rahim dan kerabat."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi tentang firmanAllah:

'p'):fi A i)\;1j (Dan, membuat kerusakan di muka bumi), ia

berkata "Melakukan kemaksiatan di bumi."

IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Maqatil tentang firmanAtlatr:

Srlii ? +:i (Meretra itulah orang-orang yang rug), ia berkat4

"Mereka itu ahli neraka.' Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas, ia mengatakan, "setiap pngAllah nisbatkan kepada selain oftulg

Islam, seperti rugi, melampaui batas, zhalim, berdosa, dan fasilq maka yang

dimatsud adalatr kekuftnan- Adapun yang dinisbatkan kepada orang Islam,

makayangdimaksudadalahsebagaicelaan." ,

yang lainnya dari hadits Abdullatr bin Amr dan di dalamnya terdapat redaksi, 'Tidaklah
mereka memutuskan perjanjian dengan Allah dan petunjuk Nabi, kecuali Allah akan

menguasakan musuk atas merek4 dan mereka pun sanggUp untuk mengambil apa

yang telah mereka kuasai.
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, t tb

e.J- ?-4b 6,?1 -/,U, ii"3;F,35
3;.fFt'els=/i

oBagaimana komu kafir kepadaAllah, padahal komu tadinyo mati,

laluAllah menghidupkan kamu, kemudion komu dimatikan don

dihidupkan-Nya kemball Kemudian kepada-Nyolah kamu

dikembolikan." (8s. Al Baqarah [2J: 28)

Kata 6i (b a gaim ana) m ab ni' al al fathi (tetap berharak at fathah
di akhimla, tidak terpenganrtr oleh partikel atau kata yarg biasa menyebabkan

berubahnya harakat akhir suatu kata). Dan kata ini (pada susunan kalimat

tadi) berada pada posisi nashab oleh kata 3r:;<J Qcamu ingkar).Kata
ini biasa digunakan untuk menanyakan tentang kondisi, dan kalimat tanya ini
mengandung makna pengingkaran terhadap mereka dan keta\iuban terhadap

kondisi mereka. Huruf wau,u 6aititet sambung) pada kalim at'Ft
(padotal kon u tadinya) adalah sebagai kataketerangaq seaangkan fi tiaat
ditampakkan. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zujaj dan AI
Farra'. Adalah benar kalimat ini diungkekan datam bentuk ungkapan lampau

(m aa dhi) sebagai haal $alimat keterangan), karena hoal tersebut bukan

sekadar katim,t V"i & Qramu tadinya mat), tapi juga kalimat-katimat

setelalrnya hingga kalimat 3*F Qramu ditrembatikan ) Demikian

sebagaimana yang dinyatakan penulis,4 I Kasyryaf. Jadi seolah-olah Allatr
mengaakan,'tsagaimanakamuingkarpadahal kisahkalianadalah ini?"Yalani:

Padatral katianmengetahui kisah ini, dari awal sampai akhir.

AlAmwaat adalah bentuk jamak dari mayyit. Para mufassir berbeda

pendapat mengenai r.rnrtan dua kematian dan dua kehidupan itu. Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ,3,'r1& (kamu tadinya

mat) adatahsebelum kalian diciptakan, yakni kalian tidak ada. Sebab, boleh

kata'hati" untuk sesuatuyang tidak ada karena kesam.umnya

dalam hal rasa (yakni sama-sama tidak ada rasanya, tidak dirasakan
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keberadaanryra).

?+16 (atu Atlah menghidupkan kamu), yakni menciptakan

kalian. Kemudian # (Dia mematitran komu) ketika sampainya ajal

l€liarr.

#'; {ao, ainidupkan-Nya kembali) pdahari kiarnat. Demikian

pendapat sejumlah sahabat dan generasi setelatr mereka. Ibnu Athiyyah

'?endapat inilah yang dimaksud oleh ayat ini, dan ini tidak dapat

dipungkiri oleh orang-orang kafir. Apabila orang{rang kafir menerim4 ba}rwa

mereka dulunya tidak ada, kemudian menjadi hidup di dunia, kemudian mati

di dunia, maka semestinya mereka mengakui adaryra kehidrpan kelak." Yang

lainnya mengatakan, "Hidup di alam kubur hukumnya sama dengan hidup di

alamdunia-'

Adajuga yang mengatakan, bahwa yang dimalaud dengan 6'l &
(lronu tadinya mo[ adalahketika di dalam tulang praggungAdam, kemudian

Allah mengehrarkan kalian dari tulang pmggungnya sqerti betdh kemudian

mematikan kalian dengan kematian duni4 kemudian menghidupkan kalian

kembali. Ada juga yang mengatakan, 6a6*u ,3'i & (kamu tadirrya

mati) adalahketika meqiadi embrio di dalam tulang punggung laki-laki,

kemudianAllah menghidrrykan kalian dengan kehidrpan dunin

, .3#-'; (kenuaian kamu dimatikan) setelah kehidupan tadi.

e-'; (a*, am arpto"-Nya tremb al )di dalam lnrburr-kemudian #
(Dii mematikan kamu) di datam kubur, kemudian G. (dihidupkan-

Nya kembali)dengan kehi&pan abadi 1ang tidak zia lagi kematian setelatrnya

Al Qurthubi berkata "Berdasarkan penakwilan ini, berarti ada tiga

kematian dan tiga kehidupan, [ah1 keadaan mereka mati di dalam punggung

Adam dan dikeluarkannya mereka dari tulang punggungnya, serta

dipersaksikannya mereka, berbeda dengan keadaan mereka sebagai air mani

di tulang punggug kaum laki-laki. Bedasarkan ini, berarti ada empat kernatian

dan empat kehidupan Idu, ada yang mengataka& bahwa sesungguhryraAllah
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To'ala mengadakan merelta seperti debu sebelum menciptakan Adam,

kemudianAllah mematikan mereka. Dengan demikian, berarti ada lima

kematian dan limakehidtpan- Daru ada lag kematian yang keenam bagi orang-

orang png melalarkan kemaksiatan dari umat Mutrammad SAW, sebagaimana

yangdisebutkandidalamhadits, ,isu1 t r '#16 f+y'i 'ttit 'nixf;i L$';i*i
'€r;,d gfu, e o:t tai tirii tit ,_? r,,qtu;1't;pi, ada ororg-oring

yang dibakar oleh api lcarena dosa-dosa mereka, lalu Allah mematikan

merelra dengan sebuah kematian. Hingga apabila mereka telah meniadi

arang, syafa'at diberikan, maka mereka pun dibawa) sampai beliau

mengatakan: jllJr W eeijr cr( ot#5 (Maka mereka tumbuh seperti

tumbuhnya biji pada apayang diharyrutkan oleh arus sungai.)Didalam

Ash-shabibini dari hadits Abu Sa'id."

3i;. * ilti (Ke*uaan kepada-Nyalah kamu dikembalikan),

yakni: KepadaAllah SWT, tatuAllatr mengganjar kalian berdasarkan amal

perbuatan kalian. Yahya binYa'mar, IbnuAbu Ishaq, Mujatri4 Sallam dan

Yaqnbmembacarryadenganfr frtahparahunrf zudlwa'ah{galoittjirun),
sementara jama'atr membacanya dengan dhammah f/akni turja'uun).

Disebutkan di dalam l/ Kosy$df,' Atttf $wfrkelpenggabung) yang pertama

adalah dengan partikel,fa' (yakni pada kalimat ?i$, se;drarrgk ar_' athf

yang setelahnya adalah dengan [-t. Karena penghidupan yar]g pertama diilafii

oleh kematian tidak secara perlahan, sedangkan kernatian kadang datang

secara perlatran terhadap penghidupan. Penghidupan yang keduajuga

demikiaq perlahanlatran mengihsi kenratian bita yang dimak$d dari itu adalah

pembangkitan secara perlatran-lahan yang nyat4 dan bila yang dimaksud dari

itu adalah menghidupkan dari kuburan, maka itulahyang diketatrui dengan

perlalran-tatran, dan kembali kepada pembalasan juga secara perlatran setelah

pembangkitan." Tidak samar lagi bagi anda, bahwayang dimaksud dengan

ucapannya ini adalah: Bahwa penghidupan yang pertama diikuti dengan

kematian, yaitu terjadi seperti kondisi yang dianggap mati. Maka kematian

yang teraktrir terjadi pada waktu kematian yang terakhir, sebagaimana yang
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kedua terjadi di akhir waktu hidupnya. Silakan anda cermati.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya tentang

firman Allah: S';|';U) @adahat kamu tadinya mati) al aryah.la
mengatakar;' Dr;lugfakalial belum menjadi apa-apa, laluAllahmenciptakan

kalian. G't' 6+.- 
ot' 

Urc mudt an kamu di m at i kan dan di hi dupkan-

Nya) padahaikiamat." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hatim juga

mengeluarkan riwayat serupa itu dari IbnuAbbas. Abd bin Humaid dan Ibnu

Jarir juga mengeluarkan riwayat serupa itu dari Qatadah. Ibnu Jarir

meriwayatkan dariAbu Shalill ia berkat4 "Allah mematikan kaliaru kemudian

menghidupkan kalian di dalam kubur, kemudian mematikan kalian lagi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al 'Aliyah tentang firman Allah:

C,';'irUt (padahal lcamu tadinya mati), ia berkata, "(Yaitu) ketika

mereka belum menjadi apa-apa. Kemudian mematikan mereka, kemudian

menghidtpan mereka lagi pada hari kiama! kemudian setelah hi&p itu mereka

dikembalikan kepada-Nya." Ibnu Jarir meriwayatkan dariAMurrahman bin

Zaid binAslam, ia mengatakaru "(Yaitu) Allah menciptakan mereka dari tulang

punggung Adam, laluAllah mengambil perjanjian atas mereka" kemudian

mematikan mereka, kemudian menciptakan mereka di dalam rahino, ke,mudian

mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka pada hari kiamat."

Pendapat yang benar adalah yang pertama.
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4Ai erre*,r ? Y *rrflt A e I'6L "{i'}er,#;J,f,yty,*er*';
oDia-lah Allah yang menjadikan segola apa yong odo di bumi

untuk kamu, don Dia berkehendak menuju langit, talu dijadikan-
Nyo tujuh langil Dan Dia Moha Mengetohui segola sesuatu,, (es.

AI Baqarahl2l:z9)

Ibnu Kaisan mengatakan,'Makna n'dradalatr: Dia me4iadikan
derri kalian" Ini menr.rf ukkan, batrwa hulom asal segala ciptaan adalah boleh

sampai ada dalil nai{i yang menunjuttan trutumnya Dan, ini tidak berbeda

antara makhluk hidup dan yang lainnya yang bisa dimanfaatkan tanpa
menimbulkan madtrarat. Pengrrafan kalimat dengan firman-Nya : t-,.i7 adalah

bukti yang kuat mengenai pandangan tadi. Ayat ini digunalenjuga sebagai

dalil untuk mengharamkan memakan tanah, karena ketikaAllah Th,ala
menciptakan untuk kita segala apa yang ada di burri, itu tidak termasuk
buminya itu sendiri. Ar-Razi mengatakan di dalam ritfsir-ny4"seseorang
tentu mengatakarq bahwa karena sangat umrmnya kda 'bumi', maka kadang

dikatakan dengan' di bumi', sehingga memadulan kedua karakteqa (yalmi

buminya sendiri dan yang ada di bumi). ridak diragukan lagi, batrwa barang-

barang tambang termasuk di dalarnnya begitr pula cairan-cairan brmri dan

semur hal yang sebagiannya memerankan sebagai bumi. Lagi pula,
dikhrsuskannya penyebutan sesuatu tidak menunjtrkkan penafian hukuman

sesuatu itu dari yang lainnya (yang tidak disebu&an)."

Penulis Al Kasysyaf menyebutkan lebih jelas dari ini, ia
mengatakan, "Bila anda mengatakan: Apakatr benar perkataan yang

menyatakan bahwa maknanya adalahAllah menciptakan bumi dan apa-

apayangadadi burni unhrkmu? Aku katakaq 'Bila yang dimaksud dengan

bumi adalah bagian bawah, yakni yang di bawatr langit, sebagaimana anda

menyebutkan batrwa yang dimaksud dengan langit adalah bagian atas,
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maka perkataan itu boleh (benar), karena bumi dan semua yang ada di

dalamryra terletak di bawalr-" Adapur tanall pengtraramannya telah disebl*an

di dalamAs-Sunnah (haxam dimakan), lagi pula bisa menimbulkan madharat

bila dimakan. Tapi tanatr boleh dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya karena

yang dimaksud denganpemanfaatantidak selalu berarti urtuk dimakan, tapi

semua benttrk yang bisa disebut pemanfaatan +pada posisi manshub

sebagai haal (rialimxketerangan).

Makna al istiwaa' secara etimologi adalah al i'tidaal wa al
istiqaamah (tegak dan lurus). Demikian yang dikatakan oleh penulis l/
Kasysyaf.Bisajuga b erarti al irtifaa'wa al 'uluww 'alaa asy-syai t (naik

&*.tsgg_d atas sesuatu),AllahTh'alaberfirmaru ,!1! c;i iJ.:-;i tits

i i ub l,lpabila lmmu dan orang-oronj yorg bersamamu telih
ierada di atas bahterarrz). (Qs. Al Mu'minuun l23l:28) dan berfinnan,

*;j& Jri:;A.(Supaya kamu duduk di atas punggungnya)(Qs.Az-

Zukhruf [43] : I 3). Ivlakna inilahyang lebih sesuai dengm ayat ini (yryg t€ngah

dibatms).

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut termasuk musykilaat(alrat-

ayat yang sulit difahami). Banyak imam yang hanya mengimanirya dan tidak

berusatra menafsirkannya sementara sebagian lainnya menyelisihi mereka-

Dhamir ftata ganti, yakni kata $) pada firman-Nya: 'rfu'r1^3 ltotu
dijadikan-Nya) tidak jelas, ini dijelaskan oleh yang setelahnya, seperti

ungkapan: Zaidun Tajulan. Adayang mengatakarU batrwa kata ganti itu

kembali kepada J3i (tangit), karena bermaknajenis, maka pengertiannya

adalatr: Batrwa Dia menyempumakan penciptaannya sehingga tidak ada czr:ar

didalamnya-

Firman-Nya, &';i ? (dan Dia b erketuntuk memi u), dijadikan datil

untukmenyatakanbatrwapencipaanbr:mi lebihduludari@apencipuanlangit.

Begitu ayat yang terdapat pada surah Haamiim As-Sajdah. Namun4truhjWu

telatrberfirmandi dalam surahAn-Naaz i'*t GL 3tl'i;1; q:5.1;Airi
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(Apalrah kamu yang lebih sulit pencipaanqn ataukah langit, Allah telah

membangunaya. ) (Qs. An-N aazi' aat f7 9l: 27),di sini Allatr menyebutkan

penciptaannya, kemudian berfirman: :il.,-e'jfiS Ti;tfu-is (Dan bumi

se sudah itu dihamparlan-Nya.)(Qs. An-Naazi' nt [79]:30). Di sini, seolah-

olah langit diciptakan lebih dulu sebelum bumi, begitujuga firman-Nya:

,r,"i$'t e,'j$i!L 
"{i iJ,'r3i (Segata puji bagi Ailah yang tetah

menciptakan langit dan bumi). (Qs. AlAn'aam [6]: 1).

Pendapat lain menyatakarq batrwa penciptaan molekul-molekul bumi

lebih dulu daripada partikel-partikel langit, narnun penyempurnaannya

belakangan. Pendapat senada diungkapkan oleh sejumlah ahli ibnu. Ini
pendapat yang sangat bagus yang layak dijadikan pegangan Tapi, penciptaan

apa-apa yang ada di bumi adalah setelatr selesainya penciptaan bumi.

Kemudian dari itu, ayat yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa

penciptaan apa-apa png ada di bumi adalah sebehrm diciptakan langit hal ini
menyebabkan tetapryra kesulitan mematumin5ra dan tidak dapat menemukan

jalan kehrar.dan penyingkronan adi.

?P'& <r"i"n bngit),ini pernyataan bahwa lang,t itu tujuh.

Adapun bumi, tidak arla ayat yang meny_eburtkanjumlalrqra kecuali firman

Allah Th: taa yang berbunyi :'c;1a,rb;fi ,ys (Dm s epe*i itu puta bumi).

(Qs. Ath-Thalaaq [65] : I 2). Ada yang mengatakan, batrwa makstrdnya adalah

seperti itu pulajumlatrnya. Adajuga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalatr seperti itu pula ketebalannya dan jarak antara masing-masingr.ya."

Ad-Dawadi mengatakarl "sesungguhnya bumi itu ada tujuh, tapi masing-

masing belum dipisatrkan. Jadi yang benar, bahwa bumi itu nrjutr sebagaimana

halnya tangit." Telah diriwayatkan secara pasti di datam Ash-Shahibbahwa

Nabi SAW bersabda, hr i1t, & ,;r'(ti qr| bl',i ',+,tt ?1
(Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka Allah
alran mengalunglannya dari tujuh bumi).st Riwayat ini valid dari hadits

ss Muttafaq alaih,Albukhari,3l9S dan Muslim (3/1231, dari hadits Sa'id bin Zaid.
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AisfhdanSa'idbinZaid
t#tp (latu dijadikan-Nya) adalah menyempurnakan lapisan-

lapisan atasnya dengan halus (detail). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah menjadikarurya sama- Ar-Razi mengatakan di dalam Tafsir-

nya, "Bila dikatakarl 'Apakatr nash ini menrurjukkan tujutr l*grg atau hanya

tujrlh langit?' Kami katakan: Yang benar, bahwa dil*rususkannya penyebutkan

angka tidak menafikan adanya tambahan. Wallalru a' lam." Ini mengisyaratkan

apa yang disebutkan oleh para ahli hikmah, tentang kemungkinan lebih dari

tujuh. Kami katakan: fidak ada yang sampai kepada kami dariAllah maupun

dari Rasul-Nya kecuali lewat dalil naqli, maka kami membatasi diri pada rtu,

dan kami tidak menyatakan adanya tambahan kecuali bila berasal dari jaltr
syar'i, dan kenyataannya memang tidak ada inforrrasi itu. Allah telah

menyatakan tentang Diri-Nya Yang Maha Suci, bahwa Dia Maha Mengetahui

segala sesuatg karena Dia pasti mengetahui segala yang dipastikan bahwa

Diapenciptanla-

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr tentang

firman Allah Th'ala: +t'ifi Ag € i* "ti 7 (Dio-lah Aush
yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu), ia berkata,

"Allah menundul<kan untuk kalian segala yang ada di bumi sebagai kemuliaan

dari Allah dan kenikmatan bagi manusia serta bekal dan untuk dimanfaatkan

higgawaktutetrtentu"

AMurrazzaq, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim danAbu

Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah meiwayatkan dari Mujahid tentang

firman Allah: @,yj:i Cg €:* "gi7 
pia-tah Attah yqns

menjadilran segala apa yang ada di bumi untuk kamu), ia berkata,
*Allah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di bumi."
,lgi;r,e'il?

I
'€ @o, Dia berkehendak menuju langit), ia berkata,

aa'Allatr menciptakan bumi sebelum langit. Setelatr selesai menciptakan bumi,

fgi.-ir*,Jimembumbunglatr asap darinya, itulah firmanAllah: ,TAi ,jl,e;l/,

?tF'VL,*"p (dan Dia berkendak menuju langit, lalu Dia
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menyemryrnakowrya menj adi tuj uh loqit), iabelk at4"Allah m€nciptakan

tujuh langit, sebagianrya di ans sebagian lainnl,a dan aenciptakan pula-*

tujuh bumi, sebagianrryra di atas sebagian lainrya-)'

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi di dalam

Al Asma' wa Ash-Shifat,meriwayatkan dari Ibnuf.lbqs, Ibnu Mas'ud dan

sahabatlainnyatentangfirmanAllatr: ,fi:fi Ag € :* 
"rti 

i(Dia-tah
Allah yang menciptakan segala aps yang ada di bumi untuk kamu).

Mereka berkata, "sesunggtrhnya, 'ArasyAllatr dulunya di atas air, danAllah

belum menciptakan apa-apa sebeltrm air. KetikaAllah hendak menciptakan

makhluhAllahmengelua*anasap dari airitu, lalu asap itunaik di atas air dan

membumbung tinggi di atasnya, karena itulah disebut somaa'(yang

membumbung tingl+, fsamaa' adalahlangitl). Kemudian air itumengalir dan

mengering;laluAllahmo$adikanryasatrrbuni.KernrdianAllatrme,nrbelatnryra

menjadi tujuh bumi dalam dua hari, yaitu Ahad dan Senin. Lalu Allalt

menempatkan Uuni ai-{1s huut. Huut adalahnuunyangAllatr sebutkan di

dalanr firrran-Nya: )Aii I',t (Nun, demi qalon) (Qs.Al Qalam t68l: l).
Huut itudi dalam air, air itu O atas batu besar yang mengkilap, batu besar

yang mengkilap itu di atas seorang malaikat, mdaikat itu di atas batu besar,

dan batu besar inr berada di atas langit (mengambang di udara). Batu besar

itulah yang disebutkan oleh Luqman, 'Tidak berada di langit dan tidak pula

berada di bumi.' Lalu hiut itu bergerak, dan bumi pun berguncang, maka

dikirimkanlatr gunung-gunung ke bumi sehingga bumi pun menj adi tenang.

Itulah firman Atlah Ta'ala: E'# of ,Csrr"i$ A gfj (Dan Dia

meletakkon gunung-gunung [di permukaanJ bumi supaya bumi itu tidak

menggoyanglrankamu) (Qs. Luqmaan [31]: l0).

Allah menciptakan gunung-gunung di bumi dan makanan para

penghuninya serta menundukkannya dan apa-apa yang dibutuhkannya,

dalam dua hari, yaitu pada hari Selasa dan Rabu. Itutah firman Allah:

,r';fi '6Ir6iV'u:Fa Fi (Sesungguhnya patuttrah komu trafir

lrepada Yang menc iptakan bum)hingga 4'ry3 (Dia memb erkahinya)
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yaitu menumbutrkan pepohonannya ,$ii q,iut t** oia meruntukon
padanya lradar makanan-malcanan) yaitu makanan para penghuninya.
'*::.i.i-*i'ytl 

4; goto* empat masa. [penjetasan itu sebagai
jawabanJ bagi orang-orang yang bertanya.) (es. Fushshshilat [al]: 9-
l0) yakni: siapa saja yang bertanya maka.jawablah, 'seperti inilah
kejadiannya) i1€,:u2s;LAi ,)t e2t-t'g: (Kemuaian Dia menuju
langit dan langit itu masih merupakan asap)(Qs. Fushshshilat [4 I ] : I I ).
Asap itu adalah nafas air ketika air itu bernafas. Asap ituAllahjadikan satu

larrgrt, kemudianAllatr membelatrnya dan menjadikannya tujuh langit dalarn

dua hari, yaitu hari Kamis dan Jum'at. Dinamakan hari Jum'a! karena pada

hari itu berpadunya lari nenciptaan langit dan hari penciptaan burni (dari kata

dasariama'a 6A ,,.6 ,y A E3i3 (Dan Dia mewahyuknn pada tiap-
tiap lwtgit urusannya) (Qs. Fushshshilat [a I ] : l2). Allatr menciptakan ciptaan-

Nya di setiap langit, yaitu berupa malaikat dan ciptaan-ciptaan lainnya yang

berupa larrtarl gunung-guurng es dan banyak lagr yang behrm diketatrui.

KemudianAllah menghiasi langit drmia dengan gpgusan bintang. Anatr
menjadikannyasebagaihiasandansebagai saranapengusirparasJretan Setelatl

selesai menciptakan apa yang dikehendaki-Nya Allatr tiersemayam di atas

'Arasy."

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam,4/ Asma' wa Ash-shifat darilbnu
Abbas tentang firmanAlah: ,t3,i dt e*t? (dan Dia berrrehendak

menuju langit) yakni: Perintahnya naik ke langit, lalu dibuaflah langit-langit
itu, yakniAllatrmenciptakantujuhtangit.Iaberkat4 "Allahmeinperjalankan
api di atas air, maka lautan pun menguap, lalu naik ke udara, kemudian dari
itu Allatr mencipatakan langit

Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW pada hadits Abu
Hurairatr yang tercantum di dalam Ash-shaftl1, ia menuturkan, 'T.iabi sAw
meraihtangankulalubersaMa: fI ,St4t V.'#}..A1Jr ii f.j, it, '*
,:6;l1i ei :it *i ,,,'fuJlt l7 "if,ir ',yi ,fri ?i .,.;,lr, '[vi ,r;\i
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l,a./,i'l.ei *i g$r ii'etltt W 6r (Ailah menciptakan

tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung di dalamrrya pada

hari Ahad, menciptakon pepohonan pada hari Senin, menciptakan unsur-

unsur penopang penghidupan pada hari Selasa, menciptakan cahaya

pada hari Rabu, memperkembang biakkon binatang melata di dalamnya

pada hari Ksmis, dan menciptakan Adam pada hari Jum'at setelah

Ashar)"se Banyak hadits yang diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW

melalui berbagai jalur, dari sejumlah satrabat, yang dikemukakan oleh para

imam penyus tm As-sunstdan yang lainnla, png menyebtrtkan tentang langit,

batrwa tebal setiap langrt adalatr sejauh perjalanan lima ratus tatnrn, jarak

antara setiap langit adalatr (arak perjalanan) lima ratus tahun, dan bahwa

langit itu ada tujtd dan batua bumi juga ada tujuh.

Daq telah diriwayatkan pula secara pasti, atsar dari sejumlah sahabat

mengenai sifat langit As-srryutri menyebtlkan sebagiann),ia dr dalan Ad-Dtr
Al Mantsur, pada bagian penafsiran ayat ini. Adapun kami tidak

menyebutkannya di sini, karena secara *husus tidak terkait dengan ayat ini,

tapi kaitanrgra dengan hal png lebih umum.

5e Shahih, Muslim, 4D148 dan Ahmad dalam Musnad-nyab2/327 .
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"fngatloh kefiko Tuhanma berJirmon hepada para malaikat,
'sesungg.uhnyoAku hendak menjodikan seorong hhatifoh di muko

bumi' Mereka berhata,,Mengapa Enghdi hendak menjadikon
(khalifah) di bumi itu orang yang ahon mcmbuat kerusakan

padanyo dan menumpahkan darah, padahol hami senantiaso
bertasbih dengon ruemuji Engkou don mensucihan Engkou?'

Tuh on berfirmanr'S es ungg ah nya A*u,mengetah ai opa yong tidak
komu hetohui,,, (es. Al Baqarah t2l: 30)

5!termasuk kata keterangan yang berfungsi aenunj'\kan waktu
mendatang, sedangkan l5t untulc uxaldu yang lampaq tapi kadang.yang satu
merrerankan fungsi yang lainnla- Al Mubarrad bedrat4 ..Apabila tl, bersama

fi ' I mus taqbal (kata kerja masa png akan dataug), maka maknanyi menjadi
kata kerja masa l*p",r dan bila bers amafi't madhiftara kerja masa lalu),
maka maknany.a menjadi kata kerj a masa yang akan datang.,, Abu ubaidatr
mengatakan, " tl di sini sebagai tambatmn." Demikian yang dikemukakan
oleh Az-Zljaj dan IbnuAn-Nuhhas, lalu keduanya mengatakan, * 5l adalatl
zhadzaman (keterangan waktu), bukan sebagai tambahan, dan di sini pada
posisi monshubyang diperkirakan disebabkan oleh: udzhtr ataudengan
qaaluu." Adajugayangmengatal€& " ll inib.rkuit ndengan I i:rL (yotg
menj adilran untuk kamu)" (Qs. Al Baqarah l2l: 29)Tapi pendapat ini tidak
tepat.

'ry adalah bentuk jamak dari .4l1 yang polanya seperti .1J,y,
Demikian,png dikatakan oleh IbnuKaisan.Adajugapng mengatakan, bahwa

ryuaAJ U"ot rtjamak dari gk y*g poi*y" *p"ni j;a. O.*iti*
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yang dikatakan olehAbu Ubaidatl Ifuta dasamya E\ (la'aka)yang artinya

rsala mengiriminengutrrs . AL Ahaftm u&ya t+ismlah
.h$aidmengataka&

Jl:- c tt* !-&. l1f 
^*-,r( f*,

Seorang anak diutus oleh ibunya,

lalu komi berikan apayang dimintanya.

Adu bin Zaid mengatakan,

qrytr*iLn'6 t(iu ;b ir::3r gf
fumpaikan utusan (pesan) darihr kcpada An-Nu'man

Bahu,a penahanan dan penantianhr sudoh lama.

Dikatakan alakani, bila ia mengutusku. An-Nadhr bin Syumail

mengatakan, "Menunil orang-orangArab, tidak ada derivasi (lota bentulon

dari kata asal) untuk l<ata malak. Huruf ,ra' (ta' marbuthah) pada kata

ryadalah penguat bentukjanat (untuk menunjukkan bahwa kata ini

adalahjamak), sama seperti l<fia slaladimoh. Sholoadim adalah lorda yang

gagalr, bentuk tunggatnf shildim. Adajug yang mengatakao, bahwa hunrf

ha' (ta' marbuthah) pada ka,a {K.AI adalah untuk mubalaghah

(menunjukkan sangat), sama seperti' allamah(sangat alim) dan nassabah

(sangat kental nisbamya).

'l:V di sini dari kata i a' al a y ang m ut a' a ddi il a m af ul air (berasal

dari kata das ar j a' ala yarrymemerlukan dua obyek penderita). Al Mathrazi

mengatakaq batrwa'l:Vini bermal$a klwotiqrm Sencipta). Demikiffi ffi ,

karena kata ini memerlukan nfi m af ul (obyek).
/o

etll di sini adalah bumi dan tidak dikhususkan pada satu tempat

saja. Adajuga yang mengatakan, batrwa itu adalah Makkah.

"+ di sini adalah yang menggantikan makhluk yang sebelumnya,
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)aitumalaikat(yaknipng m€nggantikanmalaikat di buni). Bisajugbermakna

al maHiluuf,yakni yang digantikan oleh png lain Adajuga yang

bahwa makna 1i)i 
"dileAdam. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalatr setiap yang menjabat khalifatr di bumi. Pendapat pertama

dikuatkan oleh firman-Nya liltli,bukan ry [iarnak a"ri al$ldan itu
cukup denganAdam tanpa perlu menyebutkan yang setelahnya

Pendapat lain menyatakan: Allah berbicara dengan perkataan ini kepa;
para malaikat bukan untuk musyawara[ tapi rmtuk memancing pandangan

yang ada pada niereka. Adajuga yang mengatakan: Allah berbicara kepada

para malaikat unfirk memancing keluamya pertanyaan tersebut lalu dijawab

dengan jawaban tersebut. Ada juga yang mengatakan: Untuk mengajarkan

kepada para hamba-Nya tentang disyari'atkairnya musyawarah bagi mereka.

Adapun perkataan malaikat: W,'#.;q# (Mengapa

Englrau hendak menjadikan [khalfahJ di bumi itu orang yang akan

membuat kcrusakan padatrya), konteksnya rnenunjtrkkan bahwa mereka

mengingkmi pengangkatan manusia sebagai khalifah.di hmi; karena mereka

berpotensi untuk menimbulkan kerusakan di bumi. Malaikat mengatakan

perkataan ini sebelum mereka memiliki pengetatlran tenhng manusi4 batrkan

sebelum adanyaAdam, apalagi anak keturunannya. Hal ini berdasarkan

pengetatruan yang telah mereka ketatrui dari Allah SWT dengan cara tertentg

karenasesungguhnlaamerekatidak halpnggtlaib.Demikianyang

dikatakan oleh sejumlah mufassir.

Sebagian mufassir mengatakan: Bahwa pada perkataan ini ada

ungkapan yang tidak ditarnpakkan, perkiraannya '.-bila ditampakkan-,
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah yang akan

berbuat demikian dan demikian." Lalu mereka (malaikat) berkata,
',T:4i *r-Zj q,'+-,y Q.UAJ (Mengapa Engkau hendak
menjadilran flrhaltfahJ di bumi itu orangyang akan membuat kcrusakan

padanya dan menumpahkan darah) Firman-Nya:',t -i-berperan sebagai

maful tsani (obyek kedua). Al Fasaad (kerusakan) adalah lawan asft-
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slwlaah(gr;r|cnikan). ffit adnan artinya menumphkan damtr. Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Faris dan Al Jauhari. Kata as-safht (penumpahan)

hanya digunakan unttrk daratl Bentuk tunggal dari ';hi adalatr ?f,Jl, kata

asalnya e:s,lalu lam fi 7-nya dibuang (yakni huruf akhimya).

r)r4'?.';''J l.Zs @oaohal kami senantiasa bertasbih dengant )l) w

memuji Engkau dan mensucikan Engtrau) adalatr kalimat keterangan.

pengertian at-tasb iifu dalamperkataan orang Arab adalatr mensucikan dan

menjauhkan dari keburtrkan sebagai ungkapan pengagungan. Al A'sya

mengatakan:

-u;r,'^ALi;t* ,:;t +e t5'J';f

Afu katakan kctiko tiba kebanggaannya,

Hebat sekali Alqamah yang membanggakan itu.

Kalimat 5r'4 (dengan memuji Engkau) pada posi si haal
(tererangan kodisi), yakni dalam kordisi memqii Engkau, Teffiry matsta a,

fumdtelahdikemukakan

At-Toqdiis adalah at-tathhiir (pensucian), yakni: dan kami

mensrcikan-Mu dari segala hal 1ang tidak la1lak bagi-Mu yang disandangkan

kepada-Mu oleh para pengingkar dan dad segala hat yang diada-adakan

oleh para penentang. Disebutkan di dalaml/ Kasysryf,, "Makna ar-tasbiih

dan at-taqdiis sama, yaitu mer{auhkanAlla}r dari kebunrkan . Sabbahabisa

digunakan untuk tanah dan afu (tanah suci dan air suci), sedangkan qaddasa

hanya untuk tanah (al ardh al muqaddasah: tanah yang disucikan)."r2 Di
dalam Al Qamus durbuku-buku bahasa lainnya disebutkan menunj ukkan

apa yang telah kami sebutkan tadi, tapi merintis dari awal lebih baik daripada

sekadar menegaskan, terutama berkenaan dengan Kalamullah SWT. Karena

pertanyaan para malaikat berkenaan dengan sifat yang harus dipastikan oleh

pengetahuan merek4 maka Allah SWT menjawab mereka dengan firman-

Nya: o;.i- l[i.,JElt gt, {S"rrnssuhnya Aku mengetahui apa yang
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tidak kamu ketahui)Ungy,apan yang global ini tidak memerlukan perincian,

karenaDzatyang telah mengetatrui apa yang tidak diketahui olehmuWtatab

(malaikat), maka adalah kewajibannya untuk memasrahkan apa yang akan

dilalarkan-Nya- Danyang belum mengetatrui, hendaknyamengakui Dzat yang

telatr mengetahui, bahwa tindakan-Nya ituterlahir dari pengetatnran-Ny4 dan

itu sesuai dengan kemaslahatan dan hikmah. Tidak disebutkannya apa yang

terkait dengan $fr adalah untuk menyamaratakan, sehingga saat itu
pendengarnya langsung tercengang, serta mengakui kelemahan dan

keterbatasan.

Abdvrrazzaq, Abd bin Humaid dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan

dari IbnuAbbas, ia berkata, "sesungguhnyaAllatr mengeluarkanAdam dari

surga sebelum menciptakannya." Kemudian ia membacakan ayat:
f*,7'J* C',yE Gr. $rrungguhnya Aku hendak menjadikan
s e orang Htal ifah di muka bum, Al Hakim juga mengeluartan riwayat senrpa

itu darinya dan ia men-s hahih-k awryadan ia menambatrkan: Dua ribu tahun

sebelum (Adam) diciptakaq di bumitelah adajindan anakketurunannya.

I-alu mereka melakukan kenrsakan di bumi dan menumpahkari darah. Tafkala

mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan bala tentara dari

kalangan malaikat, lalu menghantam mereka hinggamemojokkan mereka ke

tepilautan.
-, )-

Kemudian tatkalaAllah berfirman, V1f+,f;fi Cbq ;,yq Gt'*: q:#- t, qje:i ge suigsuinyo Ak; ir";;L;C$i i)iA3 q'r:A,- r,, q 1t;3
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Merela [para malaikat itu]
berkata,"Mengapa Engkau hendak menjadikon fi;]rulifahJ di bumi itu

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan

darah") sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin itu? Maka Allah
berfirman: '"fr S 6'F it, {srrunswhnya Aku mengetahui apa

yang tidakkamu ketahui) IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan seperti itu
dari Ibnu Umar. Sementara Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas yang

lebihpanjangdari itu
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Ibnu Jarir dan IbnuAsakir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabat

lairurya, ia mengatakan, "setelah Allah selesai menciptakan apa yang

dikehendaki-Nya, AUah bersemayam di atas 'Arsy. Lalu menempatkan iblis

di kerajaan langit dunia. Sebelumnya iblis itu termasuk golongan malaikat

yang disebutjin. Dinamaijin karena mereka sebagai pendaga surgq sementara

jin bersarna kerajaannya sebagai penjaga. Lalu muncullatr kesombongan

di dalam dadanya, dan ia pun berkata, 'Apa yang dianugerikan Allatl

kepadaku ini tidak lain karena kelebihan yang ada padaku.'Allah pun

mengetahui-haljtu nadany4 maka Allah berfirman kepada para malaikat,

rq,y'tifiA'e+;-J:t+ ri\ 5rtungguhnya Aku hendak menjadikan

,roirir,rlrarfria*itior*ap*urnAu*utberkat4'wahaiTuhanka.i,
apa yang akan terjadi padakhalifah itu?' Allatr berfirman,' Ia aknn memiliki

anak keturunon yqng n:elahtkan kerusakan di bumi, saling mendengki

dan s aling membunuh s esamanya.' Para malaikat berkata,'Wahai Tuhan

kami,';i":i il;X-; W)".:3, ; q:#;3 (m e n gqa En gkau hendok

menjadilran tkhalifahl di bumi itu orangyong akon membuat kcrusakan

podarya dot memnnpohkan duah?) Allah-b.ttr -."'rt:t* S 6 ,-Eif *\
(sesungguhnya Aht mengetahui apa yang tidak kamu ketahur"' AHblrn

Huuraid dan lbnuAbu Hatimjtrga meriwayatkan senrpa itu dari IbnuAbbas.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah tentang

ayat tadi, ia mengatakarq "Malaikat telatr mengetatrui, danAllatr pun sudah

mengetahui, batrwa tidak ada yang lebih Allatr benci daripada penumpahan

darah dan pengenrsakan di bumi." IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "Hendaklah kalian menghindari pendapat, karena

sesungguhnya Allah telah menolak pendapat malaikat, yaitu ketikaAllatl

berfirman , ll+u"'iS A:y+ ir, {srt"ngguhnya Aku hendak

menjadikan seorang khalifah di muka bumi). Malaikat berkata,

q,'+{- ; q:Wi (Mengapa Engkau hendak menjodikan

(fihaldah) di bumi itu orangyang akan membuat kcrusakan padanya?)

Allah berfirman: nF ! 6'#i e\ $t*"SSrrt rvo Aht mengetahui
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opa yong tidak komu ketalrui).

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan IbnuAsakir meriwayatkan dari Ibnu

Sabith: Bahwa Nabi SAW bersaMa, 'i&"1A1 c,Sk: -.5,;';r, 

"}t\i 
4S

f':\i O tE ;\>'trr iri d ;ili * i:,';G I J:tt q,#u,u'in
[fi;t" (Bumi dibentangkan dari Makknh, sementara malaikat thm,af

di Baitutlah. Mercka itulah yang pertama koli thawaf di sana, yaitu bumi

yang dikatakan oleh Allah, "sesungguhnya Aht hendak meniadikan

s e orang Htalifah di muka bun f) Ibnu Ifutsir berkata, "Riwayat ini murs al,

s anad-tya dha' itlag:- mudraj,n yaitu batrwa yang dimaksud dengan bumi

adalah Makkah, padabal yang tampak, batrwa yang dimaksud dengan bumi

adalatr lebih umum dai itu"

Abdtxrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu. Jarir meriwayatkan

dari Qatadah, ia berkata, "Bertasbih dan mensucikan yang disebutkan

pada ayat ini adalah shalat." IbnuAbuAd-Drmyameriwayatkan di dalam

kitab At-Taubah dariAnas, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda:

W. ,yd ,j,i'li)b f\\t C,y.a.jl ) ,J,ir t r iti ,la?i)i, ,1V'J\iLi
' ti '

1P, ",>.tl! ,iei |#',"?b t"titj z,Srt (it!;st'Y" W'4 ,i
*y'* Fi'!'ifu ,'o5 ;!5,t:4y tjr i*t'*it[ t!5,:oit-' ls r r ri g s:,rhrv o

yang pertama kali bertalbiyah adalah para malaikat. Allah Ta'ala

berfirman,'sesungguhnya Aht hendak meniadikan seorang khalifah di

muko bumi.' Mereka [para malaikatJ berkata,'Mengapa Engkau hendak

menjadilran fkhalifahJ di bumi itu orangyangakanmembuat kerusakan

padanya dan menumpahknn daroh?' Mereka membantah Allah, maka

AAah menyangkal mereka, lalu mereka thawafmengelilingi 'Arasy seloma

enam tahun sambil mengucapkan,'Labbaih lobboih intidzlaran ilailc

Labboik bbbaik nostaghfiruka na notuubiiloih' fKami penuhi seruan-

Mu, lrami penuhi seruan-Mu untuk memohon maof kcpada-Mu. Kami

penuhi seruan-Mu, kami penuhi seruan-Mu untukmemohon ampun dan

o Ibnu Katsir, dalan 1i{s ir-ny 4 I 17 0.
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b e rt aub at kepada- Mul)"

Telalr diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shahibdanhadits Abu

Dzar, bahwa Nabi SAW bersabda: 
'o'<iuJ 

iuL>t r; ilr j1 il$';l
:Y; ;, oW (Perkataan yrog poiin[ dicintai Attah oditoh yong

dipilih-Nya untuk para malaikat-Nya, [yaituJ: 'Subfuaana rabbi
wabifoamdih' lMaha Suci Tuhanht dan dengan segala puji bogi-Nyat)"6t .

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud dan sahabat lainnya tentang firman

Allah: ,rj ;fi (Dan mensucikan Engkau),ia berkatq "shalat untuk-

Mu.' IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia mengatakan, '7l-
Taqdiis adalatr menzucikan."AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Mujatrid tentang firmanAllah:,rJ ;$ (Dan mennrcikan Engkau),'

ia berkata, "Kami mengagungkan-Mu dan membesarkan-Mu." Mereka

berduajuga meriwayatkan dari Abu Shalih, ia mengatakail "(Yaitu) kami

mengagrryrgkan-Mu dan memuji-Mu

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Mujatrid tentang firman Allah : $A* 1 6'flA <,nf"
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui), ia berkata, *Allah telah

mengetahui kemaksiatan pada iblis danAllah menciptakannya unfirk itu."
,dbd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr tentang

penafsirannya, ia berkata, "Sudah ada dalam pengetahuanAllall batrwa di

antara khalifatr itu akan ada para nabi, para rasul, oftrng-orang shalih dan

parapenghuni surga"

Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Hibban dalam h,rtab Shabifu-nya

dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, meriwayatkan dari AMullah bin

Umar: Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
rii tri ,y W F.,.f>'qi',sf ,iSitit uiti ;lli Jt br ';t ll tl iir !1

6tShahihAt-Tirmidzi,3593;Ahmad,l485;AlAlbanidalamsialihAlJani,lT4dan

Muslim,, 4D093 dan yang lainnya.
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4!h ,r,3lxs-lt i,i .?tr ,i uu t$i'A,;i, ,trl,i .aJr (lutt'a+i:
bir6'6, rj,t ,llt;A'g'ig.f,jlia 

"s 
q- e,i*y:ii 'u t$s

#, ft 1it, til, u;l'eal rt\\t 
jt t*6',jn .bjyl ii*ns;n ,yo

ketika Alloh menuntnkan Adam ke bumi, para molaikat berkata,

"Mengapa Englmu hendakmenjadikan (t&alifah) di bami itu orangyang
okan membuot kcrusakan padanyo dan merumpahkan darah" al aayah.

Mereka pun berkata, "Wahai Tuhan kami, kamti lebih taat kepadamu

dari pada anak keturunan Adam." Allah berfirman kepada para
malaikat-Nya, "Ajukan daa malaikat di antara paro malaikat, agar
merclra tuntn kc bumi. Lalu Hta lihat bagaimana mereks berbuof?,, para

malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami. [IniJ Harut dan Marat.', Lalu
kc duanya pw dinntnkan ke bumi." Kemudian [setelah ke&tanya berada
di bumiJ , bunga pun menjadi tompak sebagai wanita yang pling cantik
dolon pandangan kcduanya).Ke,mudian dituturkan kisah selanjufiryra.62

Di dalam kitab,kitab hadits yang terpercg,yatelah disehtkan sej u lah

hadits dari jalur banyak salrabat yang menyebutkao teirtang Allatr swT saat

menciptakanAdam, maka kami tidak ingin merrperpanjang penyehrtam]ra

disini.

a Inad-rryajayyid,Ahmad, Zl34; Ibnu Hibban, tZ2; Al Baihaqi, As-Syu.ab, 162 dan
Al Baihaqi menyebutkan, 5/68, ia berkata, "Dirirvayatkan otehAhmad danAlBazx,
para perawinya adalah shahih, kecuali Musa bin Jubair, ia adalah tsiqah;,Ibnu Katsir
berlota,' fu nad-nya j ayy i d }'

TAFSIR FATHUL QADIR 255



*$Jvli -^Eirai,-* Fr ? rk'i!$ ;;r;'pt
$t-.,r ;rsA:.:4,i-)u@rfry ff or,,fr )A',
;t;i'.i*.Jr @ ;;ti'd?i st.i3r.-tt* c

'""1 ;i f ..f: .l: l:, qX: i(si dL. ",ry*

6t:3* F 6:'u +:3 C'p;: f;trt 1":*ti ;*
,, D an Dia meng aj orkan kep ada Adam nomo-nama (benda-ben da)

s eluruh ny o, kemudian men gemuhakonnya hep oda paro malaikat,

lalu berfirman, ,sebutkan hepada-Ku noma-namo benda itu,iika

kamu memong orang yong benar!' Mereka meniowab, 'Maho suci

Engkau, tidak ada yang hami ketahui seloin apo yang telah

Engkau aiorkan kepada kami Sungguh, Enghaalah Yong f;Iaha

Mengetah ui lagi Moha B ii a ks ana.' Allah berlbman,' Hai Adam !

Beritahuhonlah kepoda mereko namo benda-ben.da ini!' Mako

seteloh diberitahukonnya hepada mereka nama-noma bendo itu,

Alloh berlirmon, 'Bukankah sudoh Ku katohon hepodomu, bahwa

Ahu mengetahai rohasio longit dan bumi, don mengetohai apa

yong kamu lahirhan dan apayong kamu sembunyihon?'u

(Qs. At Baqarah [2]: 31-33)

i3i asalnya plff , dengan &ahamzoh, hanya saja mereka melunakkan

hamzah yangkedtra, dan ketika mereka memberinya haral@t, lmmzah kedua

ini diubatr m er$adiwau,ar, sebagaimana yang mereka katakan untuk bentuk

jamaknya: Btrt. O"*ikian yang dikatakan oleh Al ekhfasy. Kata i3i
diperselisihkandwirasinya(asalterbentukrryakatainidarikataasalrryra)' ada

yrang mengatakan duikata adiimAl adh Qsntbtmi), yaitu permukaan bumi.

Ada juga yang mengatakan dari adamahyang artinya samrah (coklat).

Disehtkan di dalam l / Kasy syaf, i'ri hanyalatr ism' ai ami (namanon Arab),
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)ang paling mendekati kemungkinanrryra adalah mengffi plafaa'i|., wa
seperti aazir,' aazi4, syaali Ht, faal i ghdan sertrpanya.63

if1.l,!i adalah al' ib a araat (vn{,apan-ungkapan), maksudnya adalatr

nama-ruuna benda-benda. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ulamq

dan ini adalah makna yang sebenarnya untuk kata isn.

Fungsi penegasan dengan katimat tf t .ro,rrofu) untuk menyatakan

batrwaAllatr mengajarkan kepadaAdam semua rurma, dan tidak ada sesuattr

pun png luput dari iq apa pun sesrntu itu Ibnu Jarirmengatakan, *Itu adalah

ruuna-narna para malaikat drn nama-nama anak cwuAdam." Kemudian yang

mengrra*an pendapat ini, namun sebenamya ini kurang tepat Abdtnrahman

bin Zaid binAslam mengatakaq "Itu adalah nama-nama anak crnrnya" Ar-
Rabi' Ibnu Khaitsam mengatakan, "Itu adalah namanama para malaikat."

Para ahli iLnu berbeda pendapat Apakah yang dikemukakan kepada

para malaikat itu benda-benda atau nama-nama? Yang benar adalah yang

pertamakarena nama-narnatidakjetas. 'Aradhaasy-qnia

artiryra menampakkan sesuatu Contoh kalimat'Aradlru asy-syai' a li al bai'i
(memawarkan sesuatu untuk dijual). Disebtrtkannya dha nir (l*ata gaffi) hoal

yang ditampakkan itu adalah karena dominasi yang berakal terbadap yang

lain. Ibnu Mas'ud membacanya: 'Aradhahunna, sedangkan Ubay

membacanya :' Aradhohaa.

Dhamir(kata ganti) pada kalimat &"kembali kepada benda-

benda walauprm sebelumnya tidak disinggung, hal ini l€rcna telah didahului

oleh sesuatu yang menunjtrkkannya, yaitu nama-namanya. Ibnu'Athiyyatr

mengatakaq'?endapat yang kuat adatah pendapat yang menyatakan batrwa

Allah mengaj arkan nama-nama kepada Adam, sekaligus mengemukakan

nrma-narna itu kepadanya" di samping jenis-jenisryra t€rsebr4 bedkut sosok-

sosokryra. Setelah itq Allah mengemukakan semua itu kepada para malaikag

dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama semua itu yang telah

6' Lihat Al Kasysyal I I 125 .
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dipelajari olehAdq "LaluAdam mengatakan kepadamereka, 'Ini namanya

anil dan ini namanya anti.'' Al Mawardi berkat4'?endapat yang paling benar

adalah pendapat yang menyatakan bahwa pengemukaan tersebut adalah

pengemukaan mereka yang dinarnai. Kemudian tentang waktu pengemukaan

mereka yang dinamai itu ada dua pendapat : Pertama, Nlah mengemukakan

mereka yang dinamai itu setelah menciptakannya. Kedua, Allah
menggambarkan mereka yang dinamai itu di dalam hati para malaikat, lalu

Allatr mengunukakan mercka."

Adapun perinatrAllah SWT kepada para malaikat dengan firman-Nya:

4* rS o,rrY/p ;a\,;41 (sebutkan kepada-Ku nama-noma

benda itu, jika lramu memang orang-orangyang benar!) Ini dari Allah

SWT untuk membungkam mereka, walaupun sebenarnya Allah telah

mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu menyebutkannya. Maksud:

4* re o\ (i i ka ka m u m e m an g o r a n g- o r an g y a n g b e n ar) bahvt a anak

cucu Adam akan membuat kerusakan di bumi, maka beritahulah Aku.

Dernikianyang dikatakan olehAl Mubarrad. Abu Ubaid dan lb,nu Jarirberkata

"sebagian mufassir mengatakan, 'Makna: 4*i!3 i4 .6rah 'apabila

kamu'." Lalu keduanya menyatakan, "Ini salah." Makn; -;4l adalah

4?1 ftabarkanlah kepadaku). Ketika Allah mengatakan itu kepada para

malaikat, mereka mengakui ketidak mampuan dan keterbaasan merek4 lalu

mereka mengatakan, TtdrU {rt j t+ 1 Ar4- (Maha suci Engkau,

tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan

kepada trami).

MenurutAl Khalis dan Sibawaih, bahwakata'og|. (MahaSuci)

pada posisi manshub sebagai mas hdar. Sementara Al Kisa' i mengatakan,

"Kata 'd# pada posisi manshub karena seb-agai munada mudhaf.

Namun pendapat ini sangat lemah. Lafazh'd|i (Moha Mengetahui)

adalah sesuai dengan wazanfa'iil yang fungsinya untuk mubaalaghah

(menunjtrl*an mngat) dan menunjukf<an barryalmla pengetatnran Sedangkan

lafazh ;;li (Maha Bij aks ana)merupakan rmgkapan mendalam untuk
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mstctekm tebijaksanm padarya KenrrdianAllah SlVT,memerhtrhkm

Adm untuk mengajalran nma-nama itu kepada pra malaikat setelahAlatr

mengemukakannya kepada mereka namun mereka tidak dapat

menyebutkannya $pTg$d keterbatasan mercka Karena itulah Allah

SWT berfirm an,'f<3 ,P1 il (Bukankah telah Aht katakan kepadonu)

al aayahdan pada afiat yang taluAllah berfirm an" lrt1* 1 6',fliif Qht
mengetalrui apa yong tidak kamu lcetal'ui) (Qs. Al Baqarah [2]: 30).

Kemudian di sini Allah berfirman, ,y'i$iy;^ii'* *f A*
mengetohui rahasia langit dan bumi),ungkapan ini secara bertahap, dari

ungkapan yang global beralih kepada ungkapao yangjelas, lalu kepada

ungk4an )aang gmblmg. Dengru keldnrsrsmNp @a peogetdum t€ntang

ratrasia langit dan hrmi te*ardung sanggatran temaaae apa yang dilontarkan

oleh sebagian manusiapng mengklaim dapat mengstahui sesuatu dari rahasa

keghaibaq sepertipara peramal, paranormal, pra duhm, pra tukang sihir

dan ttrkang santet. Yang dimaksrd dengan'u:*t; dar-.dZk I adala]r:

Apa png merekanyatakan dan 4a png mereka semhuyfta4 sebagaimana

yang disinyalir maknanya,oleh orarrg-orang Arab. Ik€na itu,'orang yaqg

menaftir-*am;a dengao sesudu lqng kfurss, yang kf,€nmJapla tidak dryat

diterima kecuali berrdasadrm dalil.

Al Firyabi meriwayatkan jtrga Ibnu Sa'4 Ibnu Jrir, IbnuAbu Hatim

sertaAl Hakim dan ia men-sftahift-kannya, dari IbnuAbbas, ia mengafiakan,

"DinamakanAdam karena ia diciptakan dari adiim al ardh ftulit bumi)."
Diriwayatkanjuga senrpa itu olehAbd bin Humaid dan lbnu Jarir dari Sa'id

bin Jubair, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas tentang firman Allatr: ,ik lr-=*Etis;iJb (Dan Dia
mengajarkan kcpada Adam noma-nama penda-bendal seluruhnya),"

ia berkata, "Dia (Allah) mengajarinya lembarao, takdir dan segala sesratu"

Ibnu Jarirjtrga meriwayatkan serupa itu dariryra AM bin Humaid dan

Ibnru Hatim meriwaptkan dafurya telrtmg penaftiran aJrd ini ia bedra@ "rqlh
memperlihatkan kepadanya nama-nama anakrryra seorang demi seorang; dan
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juga binatang, laludiktakan kepadanya, llni:unta, ini tunggangan, ini

kuda'." Al Hakim,di dalam Toriffirnya,Ibnu Asakir dan A&Dailami,

meriwayatkan dari Athiyyah bin Busr se c,ara marfu' tentang firman Allah:

(k l;:$i;E'Pt (Dan Dia mengaiarkan kepada Adam nama-nama

[b enda-b endal se luruhnya);. ia berkata, "Allah mengajarkan kepada Adam

padanama-nama itu sebanyak seribtt pekerjaan, danAllah mengatakan

kepadanya, 'Katakanlah kepada anak keturtmalunu, 'Jika kalian tidak

bersabar.terhadap dunia, maka carilah dengan pekerjaan-pekerjaan ini,

bukan dengan agama.'Karena sesungguhnya agama itu murni untuk-Ku.

Kecelakaanlatr bagi yang mencari keduniaan dengan agama, kemudian

kecelakaanlah baginya.'a Ad-Dailami merirrayatkan dyi Abu Rafi', ia

berkata, "Rasulullah S4y bersabda, '*,Wi,pV:6i,ri ,ti d.'&
+i l6li i3i 1l! r;S ,ak.i.J.'\i lumotlru diperumpamafinn'tcepidaht

pada air dan tonah, dan aht diaiari nama-nama semuanya sebagaimana

Adam diaj ari nama-nama semuanya) ""6s

. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid tentang penafsiran ayat ini, ia

berkata t6- . Yaitu-nama-nama anak keturunannya semuanya?' P'' 
tf

(Kemudian Dia mengemukakannya), ia berkata, r'Allah mengambilnya dari

belakangnya." Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ar'Rabi' bin Anas, ia

mengatakan" 
66-Yaitu- nama-fttma malaikat."

Ibnu Jarir moiwayatkan dari IbnuAbbas tentanga)4at ini, ia mengatakan,

"Itu adalah nama-nama yang kini dikenal oleh manusia- Ff 't' (Kemudian

mengemtkakannya)yakni : Menganukakan ft[na-nama semuajenis ciptaan

yang telalr diajarkan kepada Adam. r;4 Jli3 (lalu berfirman, " sebutlan

lrepoda-Ku') yakni: Beritahulah ai;";* i:rS ot i{* 'p\(nama-
nama fbenda-bendal ini, iika kamu memang orang'orang yang benar),

yakni : Jika kamu mengetahui bahwa Aku tidak akan manciphkan l*talifah di

a Dha'itr,Ad-Dailami,3/71 dari haditsAthiyatr bin Bisr.
6 Dha'illHlkAd-Dailami, 68 14, dan di dalarnnya terdapat Muhammad bin Ubaidullatr,

iatffl<il4*Dha'if;'
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Wi J::tti.]j$ <Uurlca. menjavab, "Maha suci Engkau')yal<nr:

MenstitikanAlldhdarikondidi adatryaseseo,rangselain-Nyapngmgngetatrui

hal ghaib, kami bertaubat kepada-Mu. L'J ;t, Y (tidak ada yang knmi

ketahu),yakni: Pernyafiran dari Tereka ba]rwa mereka sama sekali tidak

mengetatrui yang ghaib. -l:lJL i *l @elain apa yang telah Engkou ai wkan

tepoda knmi),sebagaimana y*g ttlut, E rgkuu ajarkan kepadaAdam.i'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, 'lAllah

mengemukakanparapemilik ruIma itu kepadapara malaikat." Ibnu Jarir

meriwayatkan dari IbnuAbbas tentang firman-Nya:

:,4!ji','i iiJi,:i3t, (sungguh, Engkautah yang Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana), ia berkata,*Al 'Aliim adalah yang

sempnrna pengetahuannya. Al Hakiim adalah yang sempurna pada

kediakannya-" Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnu lvlas'ud dan sabaht lainnya

tentang firmanAllatr:'a,t* fg orr(Jika kamu memang orangerang yang

benar), 
-lamengalakar-, 

"Yakni: Jika kamu memang benar bahwa anak

cucuAdam melakukan kenrsakan di bumi dan menumpahkan darall"

'u;;3 
" "J[!ti 

(dan Atu mengetahui apa yang kamu lohirkan), ia

berkat4"-Yaitu-ucapanmereka(paramalaikat),'

q't:f ,;q'Wt (Mengapa Engkau hendak menjadikan

tkhalifahl di bumi itu orang yang akan membuat kcrusakan padanya),

sedangkan: t& € rt (dan apa yang kamu sembunyikan)adalah

kesombongan yang disembunyikan iblis di dalam dirinya"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, 'U* tJ (apo

yang kamu tohirkon)adalah apa yang kamu tampakkan .'o#53 FS Ct
(dan apa yang kamr sembwryilant), y utrtAllah berfirmaq'Aku mengetahui

yang diratrasiakan sebagaimanaAku mengetatrui yang diryaatakanl "
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'ris;r: *1,*l7t ii ":nx 1;$ v # #.
UIEJ|'q6Ut

&'ry

t'

uDan (ingatlah) hefika Komi berfirman kepada para malaikat,

'Sujudloh kamu kepadaAdom!' mako sujadlah mereka hecuali

iblis; Ia enggon dan menyombongkan diri, dan adaloh ia termasuk

golougan orang-orongyang kalin" (Qs.AI Baqarah t2l: 3a)

il terkait dengan sesuatu yryF-*q\d-rzl (tidak ditampakkan),

perkir-aannya{ila ditampakt<ar : t;13 st f itj@an ingatlah ketika ttumi

berfirman). Abu Ubaidatr mengaukan: 5l adalatr tanrbalran Namun pendapat

ini lematr. Pembalrasan tentang $a^ |;t;telatr dikemukakan

Pengertian as-s uj uud dalamperkataan orang fuab adalah : At-tadzallul

wa al Hrudhaz' (menghinakan dan menundukkan diri). Prakteknya adalatr

dengan menempelkan wajatr di tanah. Ibnu Faris mengatakan, "Dikatakan

sajada (sujud) apabila menundtrkkan,6 dan setiap yang sujud berarti telatl

merendahkan dii." Al trsjaad adalatr menatap terus menerus. Abu Umar

mengatakarq "Dikatakansrybda (zujd) apabilame,nundul*ankepala" Dalam

ayat ini tersirat keutamaan yang besar pada diri Adam AS, karenaAllatl

memerintatrkan para malaikatnya untuk bersujud kepadanya. Ada yang

mengataka4 bahwa sujud tersebut untukAllah, bukan turtukAdam, karena

hanya saja mereka menghadap ke aratrAdam ketika sujud." Thpi pendapat

ini tidak ada landasannya, karena sujud kepada manusia pemah dibolehkan

pada sebagian syari'at sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Ayat ini

menunjukkan batrwa zujud itu untukAdam, demikianjuga yang dittmjukkan

olehayat lainny4 yaitu firman-Nya,i# r,ftt) ar r;'*J3't i':$' tst;

!r* iS 1Ua*a apabila Aht tetah menyemryrnakon kcjadiaonyo,

6l,ihat komenar Ibnu Mandrur; Menundukkan pungguhnyajika ia membengkokkan
punggungnya.
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dan telah meniupkan kc dalamnya ruh [ciptaanJ-Ku, maka lun&rHoh

kamu pyadanya dengan lersltiud) (Qs. Al Hijr [5]: 29), dan firman-

Nya' ri,l.j" fr i:trt ,iii J, *:;1 €;;t (Dan ia menoikkan kedua

ibu-bapabtya kc atas singgasana. Don mereka fsemuanyal merebahkan

diri seroya sujud kepada Yusuf ) (Qs. Yuusuf [2]: 100), maka tidak

menghanrskan peng! tararnannya untuk selainAllah dalam syari'at Nabi kita

Muhammad SAW, karena demikian dalam qrari'at-syari' at lairmya.

Pengertian sujud di sini adalatr menempelkan wajatr ke tanatr- Demikian

pendapat Junhur. Ada png berpendapat, batma yang dimaksud sujud di sini

adalah sekadarmerendahkan dan menghinakan diri. Kemudian muncul

perbedaan pendapat, apakah sujudnya para malaikat kepada Adam itu
sebelum Allah mengajarinya nama-nama atau setelahnya? Al Baqa'i telatr

memaparkanrryra secara panjang lebar mengenai hal ini dalam kitab tafsiqra.

Konteks ayat menunjukkan bahwa Allah mengajari Adam (nama-nama), lalu

disusul perintatr suJud, kemudianAllatr menempatkannya di surga, lalu
mengeluarkannya dari surga dan menempatkanuya di bumi.

Firman-Nya: ,:$:r7t, (kecuati iDlis) statusnya sebagai istitsna'

muttas il $rcrg*tnlianyang bersambung), karena iblis itu dulunya te,qgolong

malaikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Jumhur. Syatr bin Hausyab dan

sebagian atrli ushul mengatakan, "Ia termastrk golonganjin yang mendiami

bumi, jadi istitsna'(pengecualian) ini adalatr istitsno'muntqathi'(benntk
pengecuali terpisa[ karena prg dikecuali tidak termas* bagianrya)." Untuk

pendapat ini, mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala:
'u:-,r t1 3r1;,-73r #;1U frfr tt ; $ (y*s tidak mendurhakai Ailah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

mengerj akan aW Wng diryrintahlan.) (Qs. At-Tah.riim [66] : 6), dan firman-

Nya: !;Ji 'rf itL{ ,41.11.1Kecuali iblis, diaadalahdari golonganjin).

(Qs. Al Kattfi [ 8] : 50), sedangkanjin bukan malaikat. Kelompok pertama

menyanggall batrwa tidak menolak kemungkinan bah^,a iblis dikeluarkan dari

golongan malaikat, karena telatr ada dalam pengetahuan Allah tentang
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kesengsaraaruny4 danhal ini (kondisinya dari golongan malaikat) merupakan

keadilan dari-Nya, dimanaAllah tidak dimintai pertanggrmganjawab atas

apayangdilatn*annya

frt9'J" :r 1 (Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat

Nyal. (Qs. Al Airbiyaa' l2ll: 23). Adapr:n kondisi iblis yang diciptakan dari

api'dan diterapkannya syahwat pada dirinya ketikaAllatr murka padarya itu

sama sekali tidak dapat menepis batrwa ia itu dari golonganmalaikat. Dengan

pengertian ini maka pengecualian itu adalah pengecualian bersamhmg, kattna

dominasi mataikat yang baibu-ribu sedangkan iblis haryaa sendirian di tengah-

tengah mereka. Maka 
111 @nggor) adalatr enggan melakukan apa yang

diperintalrkan, dan makna al istikbaar (menyombongkan diri) adalatt

menganggap besar diri sendiri. Telah diriuayatkan secarapasti di dalamlsft-

Shahihdari Nabi SAW: g,,r3 | *" d, y. 4ii $etombongan adalah

menolak lrebenaran dan meremehlan orang lain).67 Dalam riwayat lainnya

disebutkan dengan lafaztr: ua:e, deng:an shadtarryanttk

i-rei A t:Ul (dan ia termasuk golongan yang kafir), yakni

temrasuk jenis mereka. Ada yang mengatakan, bahwa gtt ai $ni bermalara

menjadi. Ibnu Fanrak berkata '?endapat itu salah, tertolak oleh ushul."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,

"Dulunya sujud itu untuk Adam, sedangkan ketaatan untuk Allatr." Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Al Hasaq ia mengatakan, '6-PaIa malaikat itu-
bersujud sebagai penglrormatan dariAllahpng dengan ituAllahmenghormati

Adam." Ibnu Asakir meriwayatkan daxi Ibrahim Al Muzni, ia mengatakan,

..SesungguhnyaAllah mer{adikan seperti Ka'batr." IbnuAbuAd-Dunya, Ibnu

Abu Hatim dan IbnuAl Anbari meriwayatkan dari IbnuAtrbas, ia mengatakarq

"Dulunya iblis itubemanra'Azazil, iatemasuk kalanganmalaikatpaling mulia

yang bersayap empat, kemudian iatidak lagi baik (ablasa)."IbnuJarir, Ibnu

Al Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan,

61 Shahih, Muslim, l/93, dari haditsAbdullah bin mas'ud.
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'Dinmai iblis, kaffi Alhh menglflmgkm (aElasa) serrua k€baikan dilhya,

yakni menrbuatnya ptrtts asa dari kebaikan." Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu

AI Anbari meriwayatkan darinya ia mengatakan, "Dulunya sebelum iblis

melaknkan kemaksiatan, ia termasuk kalangan malaikat, namanya ' Az:rzil,

dan ia termasuk penghuni bumi. Ia pun termasuk malaikat yang ijtihadnya

kuat serta termasuk yang paling banyak ilmunya. Karena itulah yang

mendorongnya menjadi sombong. Dan ia termasuk penghuni suatu

perkampunganprg disebutjin" IbnuAl MundzirdanAl Bailraqi dalamlsf
Syr b6, meriwayatkan darinya, ia mengatakaq "Iblis texmasuk para penjaga

sr4g4 dan duhrnya ia mengattn pe*ara langit dunia"

Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan,
*Rasulullah SAW bersabda, 

!ei, U :Jul ,l&Li rrJ-lU isi ;l?lti1
,l etlrir ari :,)rai ,:,t*:;-'ot ,& rj.lq ',*l;1: &)i; 'u 're, di
'rh5-L1'j,li 4 (Sesungguhryo,l,ltoh memeintahkon' Ad; bersuiud,

maka ia pun brersujud, tatu Allah berfirman,"Bagimu surga don bagi

anak lreturunanmu yang bersujud." Allah pun memerintahkan iblis untuk

bersujud, nomun ia enggan bersujud, maka Alloh berfirman,"Bagimu

neralra dan bagi anak keturunanmu yang enggan bersujud')Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya:

O--iKi'UotZ: (Dan ia termasuk golongan orang-orang yang
aa

kafir),ia berkata, "Allah menetapkannya kafir, iatidak dapat beriman."

IbnuAbu llatim meriwayatkan dari Mulrmmad Ihru Ka'bAl Qtrfuibi,
ia mengatakan, "Allah telah memulai penciptaan iblis pada kekufirran dan

kesesataq lalu ia melakukan pe6uatan malaikat, laluAllah menfiabrUa kepada

kelarfirran yang telatr mengawalinya Allatr berfirmarl jr.i(Ji A oUl
@an ia termasuk golonganyang kafir)!'
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lo.e-f t::,^rqktaAi,i*ift a1 ffi;qsv'

b:;s eiii @t;A I s, tul;$ >$ ,sl-;-

@ irr + q i"r,(:fi U lqi13i ryu,ii'ru,
!'Don Kami berfirman,'HaiAdam! Diamilah oleh hamu dan

istrimu surga ini, dan makonlah mokanon-mahanannyayang

banyak lagi boik di mano soja yang kamu sukai, dan ianganlah
kamu dekoti pohon ini, yang menyebobhanmu termosuk golongan

orang zhalim!' Lalu keduanya digelincirkan oleh syeton dari swga

itu dan dikeluarkan dari keadaan semulu Dan Kami berftman,

'Turunlah kamu! Sebagian kamu meniadi musuh bagiyang lain.

Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan hesenangan

sompai waktu yang ditentuhan.' Kemudian Adom menerima

beberapa kalimat dori Tuhangya, makaAllah menerima taubatnya.

SesungguhnyaAllah Maha Penerima taubat logi Maha Penyaltang.

Kami berJirman, 'Turunlah kamu semu dari surga itu! Kemudian

jika darang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa mengikuti

petunjuh-Ku, niscaya tidak ada hehhawafiran atas mereha, dan

fidak (pula) mereha tidah bersedih hatl Adapun orang-orang yong

kolir don mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni
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neroko. Mereha kelrol di dolomnya'" (Qs-. Al Beqareh l2li 3$-3f)

;i;f Qinggattah)yakni, jadikanlatr st,ga sebagai maskan, maskon

adalah mahall as-suhrun (tempat tinggal). Adapun yang dikatakan oleh

sebagian mufassir, batrwa pada firman Al tat: 5.5 Qinggahah), terkandung

peringatan untuk keluar, karena tempat tinggal bukan milik. Pendapat ini

berpatokan pada pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa

'Menempatkan seseorang di suatu tempad' bukan berdd orang itu memilikiila,

dan ia $ang menempatkannya) berhak mengeluarkimiiya dari tempat itu Ini

menurut pengertian tradisi. Namun yang semestinya dilakukan adalah

mengambil maknaArab bila lafazturyratidak mempunyai definisi yang ryar'i.

Ll @ngt az) adalah penegasan untuk kata ganti yang telah tersirat

dalam kata kerja (yakni dalam kata perintah ;S:il, ttalini mengesahkan

'athf katalain padanya, sebagaimana yang dinyatakan &itarrr ihnu nahwu,

bahwa tidak boleh meng .' a t hf-kan kata lain kepada'kata ganti yang tn adu'

kecuali setelatr ditegaskan oleh kata penegas yang berdiri sendiri. Adakalaryra

penyambungan ini tanpa kata penegzis, tapi sangat jamng, seperti rrcapan

seorangpenyair:

)J;';:"a frtgy,ssw ?3iljif ti$
*Aht katalran,'Saat dia kembali, bunga-bunga putih berjalan pelan

sedang tumbuh perlahan,

seperti bantengjantan yang ditunggangi di medan berpasir."'

Jika menggunakan penegasan maka kalimatnya menjadi:
.t

-. t. . . t-a - t t-/jr I c+ll )! c.!.

,il:. tlt (dan istrimn), yakni Hawa'. Ini adalatr bahasa yang fasrlu

yaitu: Jauz tartpa ha' (ta' morbuthah). Adajuga yang menggunak an ha',

tapi sediki! sebagaimana yang dicantumkan dtdalam Shabih Musl im, dari

hadits Anas, bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang bersarna salatr seprang

istirya, lalu ada seorang laki-laki png melitras, makabeliat pm memanggiln)na
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serara mengatakan, SJi' ,:e.ti3.li .i,ii r; (Hai Futan, ini istriku,

Fulanah).6t Contoh lainnya dari ucapan seorang perryair:

,iiry. o ?, *f il ls * i:'$.,;u. |f!''ot)

adalah laksana orangyang berialan metruiu singa-singa buas untah

m e ngambil air lcencingnYo -"

tl,$: d$enfatlah pada ghainbertitik. An-Nakha' i dan Ibnu Watsab

membacaryra denpl sufuit tyak&i mghdan). Ar-RagM adalah penghidupen

yang melimpah lagi menyenangkan, yang tidT k adakepayahan di dalamrya

Kata ini di posisi rrans&a b *baga s ifat wrtrrtk m as hdar mah&td (maslndat

1ang tidak ditanpakkan).

L1i mambi 'ala adh4hammi (harakat akhirnya selaludhammoh,

tidak terpenganrtr oleh kata lain). Iafaztr ini mempunyai banyak dialek yang

disebutkan dalam kitabkitab tentang.t alusa Arab.

AtQurbatnyaaddtnm(detat).DisebutkandrdalamAsh-*uWh:

" Qaruba asy-syai' u (dengan dhammah pada raa ) yqntbu qurban,artinya

danaa (sesuatu itu mendekat). Qaribtuhu (dengai kasratr pada raa)

aqrabahu qurbaan.an,artinya mendekatinya . Qarabtu oqrubu qiraabah

(seperti pola katab tu ahttubu kitaab ah),aninya: Aku berj alan pada malam

hari untuk menuju air. Bentuk ism d?nkataqaruba adalahal qarab." Al

Asmu i mengatakan, "Aku tanyakan kepada seorang Badtry, 'Apa (makna)

al qarab?'Ia menjawab, 'Berjalan pada malam hari sampai pagi hari."'

Larangan mendekati berarti melarang sesuatu yang mengaratr kepada

kelraraman dan me,mutuskan salanayang bisa mengantar kepada png hamm.

Kfrena itulah disebutkan bolehnya memakan sebagai gantinla, dan tenturrya

srdah bisa dimaklum, batrwa lar'argan memdekti tidak memgttmskan lariltgilr

Q Shahih, Muslim, 4 I 17 12 dari hadits Anas'
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memalon" karena adakatanya o,rmg )ang posisirqnajautr dari suatu pohm

bisa memakan buah pohon itu bila buatrnya itu dibawakan kepadanya. Yang

lebih tepat dikatakan: Bahwa larangan memakan itu adalatr bila di tempat

terUirlrya

Asy-Syajaradalatr tumbuhan tanah yang mempunyai batang. Bentuk

tunggalnya syajarah,bisa juga dibaca dengan kasratl pada syiin danya'

bertitik dua di bawatr sebagai gantijim(yakni syiymah).Ibnu Muhaishin

membacanya I 5iJl. (haadzi) denganya'sebagai ganti ha' dan ini adalah

asalnya. Para ahli itnu berbeda pendapat mengenai penafsiran jenis pohon

ini. Ada yang mengatakan batrwa itu adalatr pohon anggrr. Ada juga yang

mengatakan sunbulah $angbijirya seperti hati sapi, lebih manis dari madu,

dan lebih lembut dari keju). Adajuga png mengatakan pohon tiin DarU ada

juga yang mengatakan pohon hanzhalah. Nanti akan dikemukakan riwayat

dari para satrabat dan generasi setelatr mereka mengenai hal ini.

Ckdikaitkan kepada G:rt.Disebutkan di lalam I I Kasysyaf,,

Pada posisi nashab sebagu j aut ab an-narryi (penimpal redaksi larangan)."

hi pendapat yang lebih tepat

Azh-zhulmadalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. lI
Ardhu al mazhluumah adalahtanah yang belum pernah digali sama sekali

fu[y rti gali. Rajdm ztwliim afiryalaki-laki 1mg sangat aniaya- Yamg dimakrud:

ix.lfi:iVtk Uang akan menyebabkanmu termasuk golongan

orang-orang yang zhalim) adalah ztralim terhadap diri sendiri karena

kemaksiatan. Pendapat para ahli ilmu tentang ma'shum-nya para nabi

(terpelitraranya dari berbuat dosa) dan perbedaan madzhab mereka mengenai

hal ini telah banyak dipaparkan pada bidangnya. Ar-Razi pun telah

panjang lebar mengenai topik ini dalam kitab Tizfs ir-ny4 silakan

merujuknya karrena sangat banyak manfaatrya

t:ii')l dai u-zillahyang artiryra al khdhii ah(dosalkesalatran), yakni

iblis menggelincirkan mereka dan menjenrmuskan mereka ke dalam dosa.
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rlam?ah'me,mhnrry+r;il';{iffa'azaalahmwo)dq$umenetapkanalf
dari kpta ,.iltilt, yang artinya ot:(anbiyah (penyrnekiran), yakni ibliq

menyingkirlanmereka. Sementara yang lainnya dengan membuang alif-nya

(yakni $iV ffa' azallahumaal). Ibnu Kaisan mengatakan, "I*rftrfu 4 :1
q,$|k?o Jr'2lt (oz-zawaaf1, yakni iblis memalingkan mereka dari keadaan

yang'semula, yaitu dari taat kepada maksiat.'Al Qurthubi mengatakan,

"Berdasar[<an hal itu, kedua q ira'ah(cara membaca) tadi memiliki makna
i

yang saina. Hanya saj4 bacaan mayoritas ulama maknanya lebih mengena

(daripada makna baqaan Hamzatr). Dikatakan: Azlaltuhu fa zalla (aku

menggelincirkanrrya, maka ia puntergelincir)."

I;f,azh ti6 terkait dengan firman=Nyar t:i3ir6 (lalu kcduanya

digetincirkan)yang menggandung makna up5ra yakni syetan mengryayakan

ketqelinciran me,reka dari sur-ga karenarya, yakni disebablan olehqa, yakni

sebab pohon itu Adajuga yang mengatakaq bahwa kata ganti 6 Qrya) adalah

surgq dengan pengertian ini, maka arti perbuatan itu addah menjauhkan

kedqarya, yalsri menjautrkan keduanya dari surga

Firman-Nya: t:+;;b (dan keduanya dikeluarkan) sebag4i

penegas kandungan kalimat pertama, yakni menggelincirkan keduanya.

Demikian ini bila maknanya dij atrlrkan dari tempa! tapi bila maknanya tidak

derrikiaru maka kalimatini sebagai kalimat permulaan Sebab pengeluaran itu

sebagai tarnbatran dari memalingkan, menjauhkan dan serupany4, karena

dengan dipalingkan dan dij atrtrkan saj bisa tetap berada di stqg4 beda halnya

dengan dikelua*an dari keadaan semula yang pentrh dengan kenikmatan dan

kemuliaan, yakni dikeluarkan dari surga. Disandangkannya perbuatan

'lnenggelincirkan- kepada syetan, karena syetan-latr png membujukAdam

untuk memakan buahpohon terlarang itu

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang cara yang dilakukan

syetan saat menggelincirkan keduanya. Ada yang mengatakan, bahwa

itu dilakukan syetan dengan berbicara kepada keduanya. Demikian

pendapat Jumhur. Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala,
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ary'\i A 6t ci:t U:l;;,fst,{Don dia fsyeranJ bqrsumpah

kepada kcduanya, "Sesungguhnya aht adalah termasukpemberi nasihat

kepoda kamu berduo") (Qs. Al A'raaf l7l: 2l). Al Mu.qgqs!ryah,

prakteknya adalah dengan perkataan. Adajuga yang mengatakan, batrrya

syetan hanya menggoda. Dan adajtrga yang hryendapat selain ini, izsla
lllai akan dikernukakan riwayat-rirryayat dari para salaf.

i;4 (Turunlah kamu)adalah khithab unttrk AOam dan Hawa',

keduanya diajak bicara dengan trentuk ungkapn ymg biasarya digunakan

untuk orang ban$q karcnajumlah dua me,nryotSjyntan minimum jamak

me,nunrt sebagaian pakar bahasaArab. Adajugyang berpendapat, batrwa

itu adalah khithab rmtuk keduanya dan anak cucu nereka.karena keduaqaa

merupakan cikal bakal sepesis manusia, sehingga keduanya di posisikan

sebagai seuqua manusia. Hal ini ditunjukkan_oleh frrman-Nya:
2t. - -.- -r- | -.3reob4^\i4 (Sebagian kamu menjodi masuh bagi yang lain)
Kareia redaksi ini yang setatusnya s ebayil t qdl (ketergngan kondisi) yang

rer$elaskan kondisi pasti tentangpihak-pihakymgdiperimahkmrmrkmrn

mengirdikasftm demikian

Al 'Adttwtt, (nuwh)lawanriyaash-shdiiq (tcman), bcrasal ihri kata

'adaa (melampawbatas) bila melakukan kezrhaliman Dikatakan: dzi:bm
'adwaan, yakni srigala yang menyerang manusia. Al 'Adwaan artinya

kezlaliman yang ryrata" Pendapat lain menyatakan : k ata al' @tnyw drambrl

dari kata al mujaowazah (melampaui batas). Dikatakan ladqahuapabila

j aow anlru(melampauinya). Kedua makra ini berrddrmn, kaena orang yang

berbuat ztralim berarti telah melampaui batas. Allah me,lrgabarkan 3k,
(sebagian kolian) dengan ji;, puaahtkata ji$adalah bentuk tunggal.

Hal ini l€rcna lataz/n F., walaupun maloanyake,mrmgkinan beftilang; tapi

kata ini bentuk kata tunggal, jadi yang diberlakukan di sini segi lafazhnya,

bukan segi maknanya, sehingga yang dikabad@ dari kata itu {imgkapkan
dengan kata tunggal. Kendati demikiarS bisajtrgayang diberlakukan segi
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Pandangan tersebut ditanggapi, batrwa kata ii;, r^r.tuupo, bentulnla

FrSSul, tapi bisa juga dimaknai berbilang, seperti dalam firman-Nya:
tt* ;<t 'nli2 $eaang meyelra adalah musuhtmu)(Qs. Al Kahfi [ I 8]: 50)

a-r ni-ri-Nr, "t:;f.Ji ;'d, *'Jr e* (Me rc ka m msi m balu, a

tiap-tiap terfakan yang keras dilujukan kepada mercka. Mereka itulah

musuh [yang sebenarnyaJ) (Qs. Al Munaafiquun [63]: a). Ibnu Faris

mengatakan, "',"ii ua"tah ism i ami' (sebutan jamak) yang berlaku untuk

sattu dua dan tiga.': Yang dimaksud dengan 'ft3i adalah maudhi'ul

is.tiqraar (tempat tinggal). Contohnya: Firman Allah SWT:

W : ;L *fr i &1 (Penghuni-penglruni sursa pada hari in
paling boik'timpat tinggalnya) (Qs. Al Furqaan [2il: 2$. Bisa juga

bermakna istiqraar (bertempat kembali), seperti firman-Nya:
tfiSi y;-qt d\ @owo kepada Rabbmu saialah pada hari itu

tempat kcmbali) (Qs.Al Qiyaamatr [75J: l2). Jadi ayattadi mengandung

kedna makna ini, seperti halnya firmanAllatr Ta'ala: l5l" e3\ e,b
(Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap)

(Qs. Ghaafir[a0]:6a).

Al Mataa'adalatr sesuatu yang dinikmati, yaitu berupa makanan,

mimmaru pakaian dan sebagaiqra

Para mufassir berbeda pendapat mengenai firman-Nya, y U\
(Sampat waktu yang ditentukan). Ada yang berpendapat: Sampai mati.

Adajuga yang berpendapat: Sampai terjadinya kiamat. Asal makttaal ftiin
menunrt pengerti bahasa adalah al waqt al ba'tid (waktu yang jauh),

contohnya dalam firman Allah Ta'ala: l"ieV,fY ,P 6'#
(Aukan*ah telah datang atas manusia sotu waHu dari masa) (Qs. Al
Insaan l7 6l: l). Al flifr juga benn al<na as-saa'aft (saat/ketika), contohnya

dalam firmanAllatr: qtlli:i rgfi g..-,ltzs':i ('qtm supayaiangan ada

yong berkata ketika ia melihat adzab) (Qs. Az-Zumar [39]: 58).

Juga bermakna bagian dari masa, contohnya dalam firman Allah:

q U-4'* A;3:dt (Mako biarkonlah mereka dalam
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kcsesotanirya sampi saatu wolau) (Qc.Al Mu'minuun l23l:S4),yakni
hingga sampai ajalnya. Kadang juga digunakan dengan makna as'sanah

(tatnn), dan adajtrgB),ang T*ry ma*naqla sAengat tahln Cmtotm)a

dalaur firrranAllah: iry|y li/lLl Q! (fomn itu memberilcm ktaW
pada setiap musim) (Qs. Ibraahiim [a]: 25). Bisajtrga digunakm dengan

maknapogi danpetang.
. , .l t I ol t a-

$t +3 i;, 3# q @i walda kantu berada di ptong lart
dan waHu kamu berada di wolm subul) (Qs. Ar-Ruum [30): l7). Al
Farra' mengatakan, 

*Al fliin dadua macam, yaittr lurn (masa) png baasrya

tidak ditetapkao"" lalu ia menyebutkanjenis lainnya Perbedaannya adalah

berdasarkan konteksnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ibnu Al

'Arabi memgatakan, 
*Al fllin (masr,)yang tidak dikaahui (batasannya) tidak

b€rlaku hukum padanya, sedangkan masa yang dikaahui Uaasannf Oang

terkait dengan hulom dan terikat dengan taklil maksimal batasannya) satu

htum."

Pengertian uAdam menerima beberapa tealimaf adalatr Adam

mengambilnya dan menerima apa yang terdapa di dalamnya serta

mengamalkannya Pendapat lain mengatakiin: MernaliamirSadan mengerti

knAunganny'a Asal makna tataqqa adralah d^l^h Wbrut(menerima), ]al<rf

menerima kalimat yang diwatryukan kepadanya. Bagi yang merhbaca kata

gi dengat nasha6, berarti menyatakan maknanya" batrwa Adam didatangi

olehkalimd-kalimat itu P€nepd hinmemgatakm, balmamalsru ;O .Out t

d,ili (mengamtil secara lisan dan mematrami). Namrm pengertian ini tidak

ada landasarannya dalarn bahasaArab. Para salaftelah berbeda pendapat

mengemai k€pastian kalimat-kalimat tersehs, dan menge,nai hal mr furyq Allah

akan dikemukakan riwayat-riwayatnya

At-Toubah adalatr ar-rujuu' ftembali). Dikatakan: Toabal'abdu

Oudak itu tauba| bila ia kembali kepada mematuhi majikannya: 'Abdun

tawwab adalatr budak yang sering pulang. Makna toaba 'alaihi adalah

kembalinya ratrmat kepadanya, sehingga taubatqra diterima, atau disetujui

TAFSIR FATHUT QADIR z?3"



taubatnya, Allah hanya menyebutkan penerimaan taubatnya Adam tanpa

menyebutkan tcntang taubatnya Hawa', padahal keduanya sama-sama

bersalatr;'Demikian ini, karena perkataan irti dari awal menyinggrmg tentang

Adam; sehiniiga kelanjutannya jugl demikian, maka cukup dengan

menyebutkan diterimanyataubat Adarn tanpa rnenyebtrtkan diterimanp taubat

Hawa', karena Hawa' mengikuti Adam. Ini sama dengan penyebutan

kesq[$an yang hanya dis4ndapgkan kepadaAdam, tanpa mengaitkannya

de4gqq Hawa', yaitu dalam firman-Nya:.:s'F fr31;t; $a4 @an

durhalralah Adam lcepada Rabb dan sesatlah ia) (Qs."tlnahaa[20]: l2l).

Adapun firman-Nyu' i"Lrii ti3 (xant berfirman, 'iTurunlah

lramu!")setelatr firman-Nya: i# $(Dan Kami berfirman, "Tuntnlah

kamu!"), yakni: Allah mengulangnya, ini adalah sebagai penegas dan

pemantapan. Pendapat lain menyatakan: Karena ketika ditetapkannya suatu

ketetapanyangtidakterkaitolehketapar, pertama,makaAllatrmengulanginyat

daninitidaktujaditumpangtindih,karcnaadakalaryrrapengulanganituberlalar

untuk kedua perkara dim aksud- Jawab ary-syarth(penimpal'Jika'l) dalam

fi rm4n-Nya : cfi ;y: f<.'' r13- E f (Kemudtan j i ka dat ang pe tuni uk- Ku

kepadamu) adalah 'lika]' kedua beserta penimpalnya. Demikian yang

dikatakan oleh Sibawaih,. sementaraAl Kisa'i berkat4'?enimpal Jika' yang

pertama dan J ika' yang kedua adalatr firman-Nya 3 F ai @iscaya ttdak

ada keWtawatiTan).'l

ii:Para ulama berbeda pendapat mengenai makna al hudaa tersebut.

Ada'yang mangatakan, bahwa itu adalah Kitabullah. Dan ada juga yang

mengarakan, batrwa itu petunjuk unhrk hidayah

At Khauf adalah Adz-Dza'r (kekhawatiran), dan itu hanya terjadi

untnk masa yang akan datang . AzZlJhi, NHasan, Isa binAmmar, Ibnu Isluq

dan Ya'qub membacanya , 3+ a3 denganfathahpada hunrf/a'.

A.l Huut adalah lawan as-suruur (senang). Al Yazidi mengatakan,

"fluanahuadalatr dialek strku Quraisy, sedangkan l bzanatru adalati dialek

l_
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suku.Tamim. Terkadang lafrztr ini diucapkan dengan keduadialek ini." Makna

shufubah ahli an-naar adalah menyertai dan menemai ahli nereka,

penafsirannya sudatr dikemukakan saat membatras al khulrud &eabadian).

Abu Asy-Syaildr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Dzar, ia

mengatakan, "Aku berkata,'rfr/ahai Rasulullah, apakah menunrfuuAdam itu

seorang nabi?' Beliaumenjawab, i3T U) =iii6 ,?s i,;k ,\k3 VtU e
1eJ,|*T::Uji}i:; (Ya. Beliau seorang nabi dan rasul. Atlah

berbicara kepadanya, Attah b,erfirman lcepadarya, * Hai Adam ! Tinggatlah

englrau dan istrimu di dalam surgd)lbntAbu SyaibahdanAth-Thabrani

meriwayatkan dari Abu Dzar,.ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai

RasulullalL siapakah nabi yang pertama?' Beliau menjawab,' Adam.' Akru

bertanya [agi,'Kemudian siapa?' Belian mer{awab, :6 {P Ail;t 17;
(Nuh. Antara kcduarrya ada sepuluh bapak)'$e

Ahmad, Al Bukhari dalam TariWnya danAl Baihaqi dr dalam Asy-

Syu'ab jugameriwayatkan serupa itu dari haditsAbuDzar secara marfu',

dengan tambahan: 'Berapa jumlah para rasul?' Beliau menjawab,
,:*b'Fe:.;;iy (Tiga ratus tima belas, jumlah yang

banyak).1o Diriwayatkan oleh IbnuAbu Hatim, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani,

Al Hakim dan iamet-slahih-h,awryase,fiaAl Baihaqi, dari Abu UmamahAl

Bahili, batrwa seorang lakiJaki berkata "Wahai Rasulullall apakahAdam

6elbnuHajarAlMathatibAlAliyah,3453,AlHaitsamididalamAl Majma'Az-fua'id
(8/198) ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Ahmad
meriwayatkan yang serupa dari hadits yang panjang. Di dalamnya terdapatAl Mas'udi,
ia telah terkontaminasi.

70HR. Ahmad (51178,179 dan226);Al Baihaqi di dalamAsy-Syu'ab, 31291;DaudAth-
Thayalisi, h. 65, dalam isnad-nya (Ubaid bin Al Khasykhasy) Al Hafizh berkata, "Ia
adalah layyin." Al Bukhari berkata, "Ia tidak menyebutkan 'telah mendengar dari Abu
Dz.ar' ia di-dha'ry'kan oleh Ad-Daruquthni.

Aku katakan, "NamunAku mendapatkan jalur lain dari hadits Ma'in bin Rifaiah,Ali
bin Yazid menceritakin kepadaku dari Al Qasim ABu Ar-Rahman dari Abu Umamah,
Rasulullah SAW pernah... lalu ia menyebutkannya. Dan ini menurut Ahmad dalam
musnad-nya, 5 1266, dan didalamnya terdapat Yazid, ia adalali dha' if.
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seorang nabi?'Beliau menjawab, "Yq." Ia bertanya lagi, "Berapa lama

jarak antara beliau dengan Nuh?" Beliau menjawab: :;i {P (Sepuluh

generasi) Ia bertanya lagi, "Berapa lama jarak antara Nuh dan Ibrahim?"

Beliau menjawab, o\? {F (Sepuluh generasi).Ia bertanya lagi, "Watrai

Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Beliau menjawab:
€ll ;*:r:z"i Ub it'\ {s rrrr w dua puluh empat ribu) .Ia bertanya lagi,

'Watni RasulullalL berapajumlah para rasul di antaraitu?" Beliaumo{awab:

t:* b 'ft 'z:;,> 
t y (Tiga ratus lima belas, jumlah yang banyak)1|

ahma{ IbnuAl Mturdzir danAth-Thabrarli juga meriwayatkan serupa itu

dari hadits Abu UmamalU dan dinyatakan bahwa yang bertanya itu adalah

AbuDzar.

Diriuayatkan olehAbd bin Humaid sertaAl Hakim dan iamer-shohih-

kanny4 dari IbnuAbbas, ia berkat4 "fidaklahAdam tinggal di surga kectrali

selamawaktuantra stralatAstrarhinggatsbenartnf matahai."AMunrazzaq

Ibnu Mardawaih danAl Baitlaqi meriwayatkan darinya, ia berkat4 "Tidaklatl

matatrari terbenam pada hari itu" kecuali 
-setelatrAdanp 

diturunkan dari

surga." Al Firyabi,Ahmad di dalam Az-Zuhd, Abdbin Humaid dan IbnuAl

Mundzir, meriwayatkandariAl Hasan" iaberkatq "Adamtinggal di surga

sesaat di siang hari. Saat tersebut adalatr serahrs tiga puluh tahun menurut

pengtritrmganhad-haridunia"PerkiraanterfiangtamaryraAdarrtinggaldisurya

inrjugatelahdiriwayatkandari Sa'idbinJubairsepertipngtelahdikemukakan

dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dt dalam Az-

Zuhd.

Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Al Baihaqi dan IbnuAsakir meriwayatkan dari

IbnuAbbas, Ibnu Mas'ud dan satrabat lainnya, mereka berkata, "Ketika

?'Ilasan,AlHaitami diffiunAl Majna', Ul59; iaber*aa,*Dirirva5rdonolehAhmad
dan Ath-Thabarani, dan perputarannya adalalr Ali bin yazid, dan ia adatah dha'if.
Diriwayatkan olehAl Hakim Qn6D ia berkat4 *Perawinl,a shahih atas syarat Muslim
dan belum dirirvayatlcan dart disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan ia adlaah seperti yang

dikatalon. frlallaln a' lam.
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Adam tinggal di snrga, ia berjalan sendirian di dalamnya tanpa seorang

istri yang menentramkannya, kemudian ia tertidur sesaat, lalu tatkala

terjagq tiba-tiba di dekat kepalanya ada seorang wanita yang tengatr duduh

yang diciptakanAllatr dari tulang nrsrknyia."

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairatr, ia berkat4

"Rasulullah SAWbersabda i ,* 1'+ ;f;'l L! dt ? 13u;t*F l

tt g.t,k;,k5,'$|e-3 *'*5tbr1,alt Pt C :Q'erf i'i
(Nasehatilah kaum wanita dengan baik Karena sesungguhnya wanita

rtu diciptakan dari tulang rusuh dan tulang ntsukyang paling bengkok

adalah panglralnya. Bila englcau langsung meluruskanrrya maka engkau

alran mematahkannya, tapi bila engkau membiorkawrya, maka akan

tetap bengkolr)'u AbuAsy-syaikh dan IbnuAsakir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, iaberkata, "Dinamai Hawa', karena ia adalatr ibu setiap yang hidup

(hayyun)." Ibnu Adi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari An-Nakha'i; ia

berkata,'I(etikaAllah menciptakanAdam dan menciptakan isti untuknya

Allatr mengirimkan seorang malaikat kepadarga dar memerlnhtrkam5a ffiuk
bersetubutr, laluAdam prur melakukannya. Setelatr selesai, Hawa' berkata

kepadanya,'WahaiAdam. lni bagus, tambahkan lagi itu pada kami'." Ibnu

Jarir dan IbnuAsakir meriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud dan sahabat lainrrya, ia

berkata, *Ar-Ragadhadalatr yang nikmat." Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Ar-Raghad adalah lapangnya

penghidupan." Mereka berduajuga meriwaptkan dariq,ra mengenai firman

Allalr: t:rr,*f:\rq k @r" makanlah makanan-makanannya

yangbanyaklagi baikdi mana saja), iaberkata "Tidak adaperhitungan

bagi kalianberdtra"

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Atu Asy-Syaikh dan

IbnuAsakir meriwayatkan dari berbagai jaltr dari IbnuAbbas, ia berkata,

'?ohon yang Allah melarang Adam mendekatiryra adralah sumbulah @rlh)."

7z Muttafaq a/a/r, Al Bukhari, 5 I 86 dan Muslim, 2/h. 109 I , dari hadits Abu Hurairah.
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Dalam lafazh lainq,a dibbutkan 'Gandun' . AM bin Htmai4 lbnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir'dan'Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata,
(-pstr6rr- itu adalah anggur." Ibnu Jarirjuga meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud seperti itu. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dariny4 ia berkata,

"-psfus11-itu adalahpohonbuahbadam (almond)." Ibnu Jarirmaiwaptkan

dai seorang sahabat, ia berkata 6(-pshsn- itu adalah tin." Diriwayatkan
juga seperti itu olehAbuAsy-Syaikh dari Mujahid dan Ibnu Hatim, dari

Qatadah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari rilahb bin

Munabbih, ia berkata, 6'-Pohon- itu adalah gandum."AbuAsy-Syaikh

meriwayatkan dai Abu Malilq ia berkata,'3-Pohon- itu adalah kurma."

AbuAsy-syaikh meriwayatkan dari Yazid binAbdullah bin Qusaith, ia

berkata, 66-Pohon- itu adalah limau." Ahmad di dalam Az-Zuhd

meriwayatkan dari Syua' ib Al Jaba' i, ia berkata, "-Pohon- itu menyerupai

gandnng dan drsebut da' ah."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mun&ir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas tentang fimran Allatr: t:li'fu (I-alu lre&nnya di gelircirkan), ia

berkata 'I,alu kedua diperdayai." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari 'Ashim

bin Batrdalalr, ia berkata, "r;,j;|i (Lalu keduanya digetincirkan)adalah

disimpangkan."Abu Daud di dalam Al Mashofuifmeriwayatkan dariAl
A'masy, ia berkata, "Bacaan kami di dalam suratrAl Baqarah pada kalimat

q:Cadalatr 'i;.?.""
'Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan

sahabat lainryra, mereka berkat4 "Iblis hendak masuk ke surga untuk menemui

merele berdua (Adam dan Hawa') namun dicegah oleh penjaga surg4 lalu ia

pun mendataugi seekor ular yang berkaki empat seperti halnya rmt4 ular itu

tampak sebagai tungganganyang paling bagus. I^alu iblis berbicara kepadanya

agar trlar ittr mau mernasukkannya ke dalam mulutnya sehingga ia bisa mastrk

bersamanyi kepadaAdam. Lalu ular itu pun memasukkan iblis ke dalam

RHR. Abu Daud, Al Mashahif, h. 68.
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muluutya, lalu sang ularmelewati para penjaga itrr lalu masuk, semsrtasa

para per{aga itu tidak mengeta}Ni sesuai dengar yang dikehendaki Allatr. ktu
dari dalam mulut ulat itu, iblis berbicara kepdmya (Adam), namrmAdam

tidak memperdulikan perkataannya maka iapun keluar kepadaAdam lalu

berkata, A;,-$*t fiirp *o3"tyii,f- - (Hai Adam,

maulcah aht tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang

tidak akan bizasa?) (Qs . T\aahnl20l : I 20) dan iblis pun bersumpah dengan

nama All-ah kepada keduanya (Adam dan Hawa'), ,it<S nt,,lz
<r*-.;i\ lsesunggahnya saya adalah termasuk golongan yang

memberi nasehat kepada kamu berdua) (Qs.Al A'raaf l7l:21) Namun

Adam menolak untuk memakan dari pohon ittr, ke,mudian Hawa' maju lalu

memakannya, lalu berkata"'HaiAdam, makanlah-Aku sudatr memakannya,

dan ternyata tidak mencelakakanku.'Ketika keduanya memakan (buatr

itu;, alji 6.o qq gq6i4 #;; r;{: aU. Qampaktah
baginya aurat-auratrqru, dan mulailah lreduaryn menutupi dengan daun-

daun surga)" (Qs. AIA'raaf [7] : 22). Kisa]r tenUng ular dan masuknya iblis

-ke surga- bersamanya, dikemukakan pula olehAMunazzaq dan Ibnu

Jarirdari IbnuAbbas

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Ahmad dalam,4z-Zuhd, AM bin
Humaid, Ibnu Al Mtmdzir, Al Hakim dan ia men-siali&-kannyq Ibnu

Mardawaih danAl Baihaqi dari Ubay bin Ka'b dari Nabi SAW, beliau

bersabda: "P'X ,rbr.'s o:j- l? ,A:-;;bet'rfg \r* *; irri iii i,1

'&;*'i ou."i+a'G; lti' ,,,l}r (^Ses ungguhnyo idoto^ adatai
seorang lakiJaW yang tinggi, seolah-oleh ia adalah pohon htrma yang

tinggi. Tingginya enam puluh hasta dan berambut lebat. Ketika ia
melahtkan kesalahan, tampaWah auratnya bastnyo) Al hadits.Ta

Diriwaya*an oleh IbnuMuni', IbnuAl Mundzir,Abu SlaiktLAl I{akim

74HR.Al Hakim, 2l262,iaberkata,'shatlih isna&rrya,danbelumDiriw4ratkan, dan
telah disepakati olehAdz-Dzahabi.
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dan ia nnen-sftaftlr-kanrryq sertaAl Baihaqi di dalamn*-9* 'aD dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Allah berfirman kepadaAdarn,'Apa yang mgndorongmu

setringga engftau rremakan dari po,hon yangAku telah melalangmu darinya?'

Ia menjawab,' Wahai Tuhan, Hawa' menggabarkannya baik kepadaku' Allah

berfirman, 'Maka sesungguhny4 aku menghukumnya bahwa ia tidak

mengandung kecuali dengan kesulitan, dan tidak melatrirkan kecuali dengan

kesulilau sertaAku membuatrya mengeluakan darah dua kali sebulan'."

Al Bukhari dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Htrairah dari

Nabi SAW, beliau bersabda: W tit? li: ,l#,:fr- d #.,;li l:i
V.T Jl (Seandainya bukan karena Bani Israil, maka daging tdak akan

membusuk. Dan seandainya bulcan karena Hawa', maka istri tidak akan

menghianati suaminya).7s Banyak hadits valid yang diriwayatkan dari para

salrabat yang dicantumkan dr dalan A sh-Shabibain dan yang lainny4 yang

menceritakan tentang perdebatan Adam dengan Mus a, yatng mana Adam

berdalihkepadaMusa, ri[!,i bf ,fS'lciirr 6i1i it &'{:fit (Apa enstau

mencelaht lrarena perkara yang telah ditetapkan Allah padaht sebelum

aht diciptakan?).'u

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim merjwayat[<an dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:
iV *r,a.X);i;+i i$5 po, Kami berfirman, ,,Turuntah kamu!

Sebigan kamu menjadi musuh bagi yang lain') Ia mengatakan, *(Yaitu)

Adam, Hawa', iblis dan ular." W 
"b;fi 

AXij (Dan bagi kamu ada

tempat lrcdiaman di bumi),ia berka6, "(Yaitu) kuburan." y Arr:et{t

{Dan lrcsenangan hidup sampai wahu yang ditentukan), ia berkata,

15 Muttafaq alaii,Al Bukhxi,3399 dan Muslim, 211092 dari haditsAbu Hurairah, dan
didalamnya terdapat tambatran : Ad-Dahru.

75 Shahih,Al Bukhari, 6614; Muslim ,4n042 dan2}43;Malih Abu Daud dan Ibnu
Majah, dan ia telah menuliskan dalam satu risalah khusus dengan judul, Muhajah
Adam Musa Alaihima As-Salam, karangan Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah, cet. Darul
Hadits.
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*-Yaitp-kehidrryoul'

, Diriwayatkan juga'senipa itu dari Mujahid, Abu Shatih dan

Qatadah. Riwayat pertama dan kedua dikeluarkan juga oleh Abu Asy-

Syaikh, dan riwayat ketiga diriwayatkan juga oleh Abd bin'Humaid. Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang'firman Allah:
t;;l*;g CXi, (Dan bagi lcamu gda tempat kediaman di bumi)id'

berkati, *-Yaitu- kuburan." Y A\l€t (Dan kcsenongan hidup

sampai waktu yang ditentulcan), ia, berkata, *-Yaitu,- hingga hari

kianut"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari 'Lb'nu Umar, ia rnengatakan,

"Adam ditr:nurkan di Shafa sedangkan H.awar di Marwah." Diriwayatkan

oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Hakim dan ia metrslnhih'k'awrya"

dari Ibnu Abbas, ia berkata "Tempat pertama Allalr menunmkan Adam ke

Bwni adalah India" Dalam lafrzh lafuD,a disebutkan:'tsadujnawilalah Irdia"

IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya, bahwaAdam ditrrrunkan ke bumi di

antara Makkatr d.t T"ifl Diriwayatkan darinya oleh Ibnu Jadq Al Hakim'

dania men-shahih-l<awryaserta Al Baihaqi, ia berkata, *Ali binAbu Thalib

berkata, 'Udaxa buqri yang paling baik adalatr India, Di saqalah Adam

diturunkan, lalu ia bergelantungan dengarr pepohoqannya d4ri ang!4 stqga'."

Ibnu Sa'd dan IbnuAsakir meriwayatkan {ari IbnuA@s, ia berkat4'Adam

diturunkan di India, sementara Hawa' di Jeddah. Lalu Adarr datang

mencarinya, hingga ia mencapai Jam'a, lalu Hawa' menjumaainya. Karena

itulah (tempat tersebut) dinamai Muzdalifah, dan keduanyabertemu di

Jam'a"

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim di dalarn l/
fljlayah,dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa:

i: y 6ii ,or'ilrr asu ;-1 i? ,:,-;;'g,ti #t, i*' *'?tT Ul
,Uj\lgurr'ji w'.Ju ttifu'{t ,'ii$ &{ (eiam AS diturunkan

di India, maka ia pun sendirian. Kemudian Jibril tunrn lalu menyerukan

adzan. Ketiko Adam mendengar disebutkannya Muhammad, ia bertanya
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kepoda Jibril,*Siap Muhammad ini?" Jibril menjawab,"Ini onabna
yang teralrhir.dari kalangan para nabf) Telatr diriwayatkan juga dan

sejumlatr sahabat, bahwaAdam diturunkan ke tanah Indian, di antaranya:

Jabjr, demikian riwayat yang dikelnarkan oleh IbnuAbuAd-Dunya, IbnuAl
Mundzir dan IbnuAsakir. Demikian juga riwayat dari Ibnu Umar yang

dikeltrakan oleh AthThabmani.

IbnuAsakir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

bersabda: ,t:t;t1si tif ,lii ,ib ti Ei qr ;*;-i q!!,'ab rl,i ilr i,1

J*j ,ti.'ri,;. q2:ltu.'ri* ei$ e €y'r?Li ,r^ztt' 
*t tbsg l:i

g, *r. 1l' $"- L, fu. gp X',,,:f ,6r*' ui g u ur s sohny a ke t i ka

Allah menciptokan dunia, Allah belum menciptafun emas matpun perak

di dalamnya. Tatleala Adan dan Haary' diturunkan [kc bumiJ, Allah
menurunkan pula emas dan peralc bersama mereka, lalu menjadi

beberapa sumber di bumi sebagai bekal untuk anokketarunan mereka

setelah ketiadaan merekn. Dan itu dijadikan sebagai mahar untuk

Howa', maka tidak seorang pun yang dibolehkan menikahi kccuali

denganmahar)."

Ibnu Asakir meriwayatkan dengarr sand dha' ildart Anas, ia berkata
*RasulullalrsAWbersaMa: ,lhjt UnW ,6i;i ,frt-f irfulti lr3
,*ijF qf u;i1 ,p.,y;j i6 .!;"ttniii ri i'V t_ ,u{ ji{" d* ri
*i!?uj?tl'l|?t'@;;'dan Harya' turun [kc bumiJ dalam kcadaan

telqljang dan hanya ditutup dengan daun surga. Adam duduk sambil

menangis, lalu berkata kepada Hou,a','Wohai Hauto', panas ini telah

menyakitiht.' Lalu Jibril datang dengan membon,akan kapas, lalu
memerintahkan Hawa' untuk memintal dan mengajarinya, dan

memerintahkon Adam untuk menenun dan mengaj arinyal' Ad-Dailami

meriwayatkan di dalarn Musnad Al Firdaus dari Anas secara mat'a':

iJ(,J, * i3T 3!6',t J:tt (yang pe rt am a kal i me ne nun adalah Adam AS).

Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat, tabi'in dan gene,rasi setelatr
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mereka tentang kisatr-kisah mengenai diturunkannyaAdam daii surga dan

apa yang turut serta ditururkan bersamanya serta apayang dilalnrkannya saat

sampai di bumi. Di sini tidak perlu dipaparkan semuanya

Diriwayatkan olehAl Firyabi, AM bin Humaid, IbnuAbuAd-Dunya,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia men-s& ahih-kawrya, serta Al
Mardawaih, aari Ibnu Abbas mengenai firman Allah: n'731; #
?ry -rSj (Kemudian Adam menerima beberapa lcalimat dari
Tuhannyo), ia berkata, 66-$6i1s Adam mengataka*- Watrai Tuhanku,

bukankah Engkau telah menciptakanku dengan tangan-Mu?' Tuhan

menjawab, 'Benar.'Adam berkata lagi, 'Watrai Tutranku, bukan Engkau

meniupkan ruh kepadaku dari ruh-Mu?' Tutranmenjawab, 'Benar.'Adam

berkata lagi,'Watrai Tuhanku, bukankah kasih sayang-Mu telatr mendahului

sebelum kemurkaan-Mu?' Tuhan menjawab, 'Benar.'Adam berkata lagi,

'Watrai Tuhanku, bukankah Engkau telah menempatkanku di surga-Mu?'

Ttrhan mer{awab,'Benar'."

Ath-Thabrani meriwayatk an dalan Al Ausath dan juga Ibnu Asakir

dengan sanod dha' if dan Aisyah dari Nabi SAW:,rrjli Jf iii !11 i;it 6
,*t,J';n't'iraa*'6 (Ketika Allah *rn inko, A'dam ke bumi,

Adam berdiri menghadap kc arah Ka'bah,lalu shalat dua raka'at).1l al
hadits.Telatr diriwayatkanjuga serupa itv derryu soudpngtidak bermasalah

yang dikeluarkan oleh Al Azraqi di dalam Taril* Mak*ah, Ath-Thabrani

di dalam I I Ausath,Al Baihaqi dalam Ad-Da'awat dan Ibnu Asakir dari

hadits Buraidatr secara rz arfu' .

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman
Allah: # 4) Cil; {tA (Kemudian Adam menerimo

-a 
I

b e b erop a kalim,at .dar i Tuhanny o), i2 berkata,. "(Ygi_tu) ucapannya :

'u-rai',t';r<3 %Fi cu ;* I 69 ah:ivrt a, 'YaTuhan

17 Dha'if,AlHaitsami dalarn Majma' Az-Zawa'id,l0/183, ia berkat4 "Ath-Thabrani
dalarn Al Ausoth, di dalamnya terdapatAn-Nadhr bin Thahir, ia adalah dha'if.
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kami, kami telah mengonicya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak

mengampuni kami dan memberirahmgt keryla kami, niscaya pastilah

kami termasuk orang-orang yang merugt."' (Qs. Al A'raaf [7] : 23). Ibnu

Al Mrurdzirjuga meriwayatkan seperti itu darinya melalui dari jalur Ibnu

Jarir. Telah diriwayatkanjuga seperti itu olehAM bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, IbnuAbu Hatim, Al Baihaqi dalam Syt'ab Al Iman

dari Muhammad bin Ka'b Al Qurthubi tentang firman Allah:

?ry 4) Uil; AtA (Kemudion Adam menerima beberapa kalimat

dari Tuhannya). AM bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan

seperti itu dari Mujahid- Abd bin Humaidjuga meriwayatkan seperti itu dari

Al Hasan dan Adh-Dhahhak.

AM bin Humaid, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu tl*im meriwayatkan

dari IbnuAbbas: Ditanyakan kepadanya, "Apa itu kalimat-kalimat y-ang

diterima oleh Adam dari Tuhannya pada ayat:. ,# 4) ,yi:*:; 6tlS
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya)?" la

menjawab : ,o,rA L:,ti*i ,lrp ti*'+t ,'::la;, $ru;i,af 'ft ift i
,;? +'+s ;:s,t;,;t url;.:" ,Uf i1 iit ;f1, ?il Ul etst *\o
e."5, +fflr Ui ilSt',r" * ,oy 't:,$t @iak ada seseibihan
selain Engkau, Maha Suci Englau dan aht memuji-Mu. Aht tetah

melahtkan keburukan dan menganioya diriht sendirli. Maka ampunilah

aht, sesunggubrya Engkau sebaik-baik pemberi ampiln(m. Tidak ada

sesembahan selain Engkau, Maha Suci Engkau dan aht memuji-Mu.

Tuhanhr, aku telah melahtkan keburukan dan menganiaya diriht sendiri,

maka lcasihanilah aht, sesungguhnya Engkaulah sebagai-baik pengasih.

Tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha Suci Engkau dan aht
memuji-Mu. Tuhanht, Tuhanht, aht telah melahtkan keburukan dan

menganiaya diriku sendiri, maka terimalah taubatht, sesungguhnya

Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang). Diriwayatkan

juga menyerupai itu olehAl Bailuqi dalam Slu'ab At Iman danlbnuAsakir

dad Anas. Iajuga mengeluarkan riwayat senrpa itu pada buku terseht dan di
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dalam Az-ZuWdari Sa' id bin Jubair. IbnuAsakirjqga mengeltrarkan riwayat

sempa itu darijalur Juwabii dari Adh-Dhdihdk dari IbhuAbbas. Ad-Dailami

juga mengeluarkan riwayat serupa itu deng an s anad dha' if di dalan Musnad

Al Firdaus, dariAli secara marfu'..

Ibnu Jarir dan IbnruAbu Hatim meriwayatkan dari AbuAl Aliyah tentang

firman Allalr; c:i ,# #,U)1t3 lKemudian jika datang petuniuk'

Ku lrcpadamu). labe*at4 "Al hudaa (maksudnya) adalah para nabi, para

rasul danpeqielasan."

Ibnu Al Anbari di dalarn At Mashafuifmeriwaya&an dari AbuAth-

Thufail, ia mengatakan, "Rasulnllah SAW membaca : 

"ltd 
€'#dengan

men-tasydiid-kanya'danharakatfathaft ."IbnuAbuHatimmeriwayatkan

dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allatr , *it;, )S-(niscaya tidak

ada trekhawatiran atas merelca)yakni: Di akhirat ke l^k. o;A $ 1l <ao"

tidak (puta) mere,ka tidak bersedih hati), yal<nt: Tidak bersedih hati karena

kematian
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"Hai Boni IsroiMngotloh ohan nikmot-Ku yong telah Ahu
onugerohkan hepadomu, don penghiloh jonjimu hepodo-Ku,

niscayoAhu penuhi jonji-Ka hepadamu; don honya hepado-Ktt-loh
komu horus tohut (unduh). Dan befimanlah homa *cpodo apo

yang telah Aku turunhon (Al-Qur'an) yong membenorhon olm yang
ada padomu (Tawat), dan jongonlah hamu menjodi orung yong

pertomo *otir hepodonyo, don jonganloh *omu juol oyot-ayot-Ka
dengan horgo rendoh, dan hanyo kepodoAku-lah hamu horus

bertahwa. Don jongonloh kamu compur-oda*hon yong hoq dengon
yong futhil dan jongonloh koma sembanyihon yong hoq itu,
sedonghon koma mengetohai'(Q!.N Beqereh l2l: aO.4[,)

KetatnrilalU balnra baryak mrGssiryalg mcngus4g ihrrilnu simulaif
menyelami lautan yang tidak semestinya mereka annrgi dan mengbabisl@n

umku mqrka unrk polemik 1mg tidak menddamgh manfrd bagi m€rckq
bahkanmenjatuhkan diri mereka ke dalam teori+eoriyang semata-ma-ta

bermodalkm ide yang terlamng dalam pertara-kara yang be*aitan dengan

Kiahrllah swf, Demikiar inu ksqra rnercka ingin mengemukal@n relemnsi

attar aydAt Qur'm yang telatr dituangkan dengan ssunan sebagaimaoa ),urg
terdapat di dalam mushaf-mushaf. Akibatrya mereka mencetuskan teori
simulasi dan ubitasi (memengahi) )angjauh dari keadilan jauh dari statemen

para pakar, apalagi dari IGlam Rabb swT. Bahkan mereka membukukanrlna
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secara khusrs dan menjadikannya sebagai rujukan ntaha dalain memuouat

karyatulis sebagaimanayang ditahrkan olehAl Baqa'i di dalam tafsimyadan

orang-oftrrg yang mendatruluiryra sebagaimana yang dipaparkannya di dalam

pengantarnya. Sungguh ini sangat mengherankan bagi orang yang

mendengarnya, yang mengetatrui batrwa Al Qur'an masih tenrs diturunkan

sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menuntut tunurnya,

semo{ak ditunrnkanrryrawa}ryrpertamakepadaRasulullah SAWhinggaAllatr

Az z a w a J al I a mewafatkannya.

Setiap orang )rang brkal, apalagr orang png berilmu, tentu tidak akan

meragukan, batrwa peristiwa-peristiwa yang menrurtrtr tunnrryaAl Qur' an itu
sangatberagam,bahkankadangsalingbertolakbelakang; seeertipenghararlan

suatu perkara yang sebelumnya halal, penghalalan suafu perkara yang

sebeh:mnya haram, penetapan perkara untuk seseomng atau beberapa orang

yang bertolak belakang dengan apa yag telah ditetapkan bagi mereka

sebehrmrrya- Terkadang perkataanAl Qtr' an diqiukan k€pada kat'm mrslimirL
dan adakalanya juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Terkadang

membicarakan umat-umat terdahultl dan adakalaqra membicarakan omng:

orang di masa itu. Terkadang membicarakan tentang ibadalr, aan tertaaang
membicarakan tentang mu'amalah. Terkadang memberikan dorongaq dan

adakalanya memberikan ancaman. Terkadang memberikan berita gembira,

dan terkadang memberikan peringatan. Adakalanya menyinggung tentang

unrsan drmia, dan adal@lanla menyinggung tenhg urusan aktrirar ferkadang

mengusung penugasan-penugasan yang akan datang, dan adakalanya

menceritakan kisah-kisatr masa lampau. Mengingat sebab tunrnnya sangat

beragam seperti itu, maka sangat jelas batrura itu tidak mudah untuk
diselaraskan. Bagaimana bisa orang berakal mencari relevansi antara biawak
dan ikan hira atau antara air dan api, atau antara naloda denganjoki?

Apakah ini hanya trlatr orang yang ingin membuka pintu keraguan dan

melebarkan milieau kesangsian terhadap orang yang hatinya berpenyakit,
atatrkah penyakit itu hanya berupa kejatrilan dan ketidakmampuan? sebab,
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bila ia mendapati para ahli ilmu menrbicarakalr tenhng relevarsi afiil s€mua

ayat Al Qur'an, dan mengkhususkan itu dalam tulisan tersendiri, ia

menyimpulkan batrwa hal ini adalatr suatu keniscaparl dan bahwaAl Qtn'an

itu tidak istimewa kecuali bila tampak segi-segi yang mengisyaratkan

relevansinla, serta telatrjelas perkara yang mengindikasikan keterkaitannya'

Tapi ketika mendapati kontradiksi antar ayat, ia malatr merujuk apa yang

dikatakan oleh para teolog dalam perkara tenebgt, lalu ia mendapati bgalan-

bualan dan arbitrasi (penghakiman) yang nyata, laluhal itg malah terukir di

dalam hatinya yang sebelumnya benih lagi sehat. Demikian ini karena dikira

batrwa tgnrnnyaAl Qgr an itu secara krtahap sesuai dengan gnrtan mushaf

Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal orang yang sangat minim

pengetatruanrryra tentang Al Kitab pun meyakini bahwa ditunrnnyaAl Qur' an

tidak benrutan seperti susunan mushaf. Bagi orang yang meragukan hal ini,

bila iatidakmeragukanapayang dikemukakag olehpara ahli ihnu, maka

hendaknya merujuk perkataan para ahli ilmu yang mengetahui sebab-sebab

turunnyaayatyangmence,l:natiperistiwa-peristiwadizamar-rkenabian'l<alena

denganbegitu akan melapangkan dadanya danmenglrilangkankesangsiannya'

Yaitu dengan mengkaji satu suratr yang sedang, atau bolehjuga yang panjang;

karena tidak mustatril ia akan mendapati bahwa ayat-ayatnya diturunkan

berkenaan dengan hrbagai peristiwa dan dalam waktu yang terpisatr-pisatl

sehingga tidak ada relevansi antara sebab tunrnnya dengan susunan ayat-

ayatnya. Batrkan cukup baginya untuk mengetahui, batrwaAl Qur'an yang

perrama kali diturunk; adalah :'*- 6 li A3r iurl ;, (B ac ol ah dengan

[menyqbut] nama Tuhanmu Yang mencipnknn) (Qs' Al'Alaq [96]: 1)'

kemudian setelahnya adalah: j,fiitii1 (Hai orang yong berkemul

fbersetimut]). (Sura]rAl Muddatstsir [74]: l), kemudianberikutryaadala]r:

WirAlA (Hai orang yang berselimut [Muhammad])' (Qs' Al

U.ror..if f3l: 1). Kernrdian, silakan iamelihat, di gnrtan ke berapa $Fah-

suratr ini dicarnrmkan di dalam mustrafl

Jika demikian ped3amtrya, lalu apa arti4a mencari rclevALsi antar ayat,
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padatral kita sudah mengetatrui secara pasti, bahwa ada ayat yang urutannlra

di muka padahal Allah menurunkannya belakangan, dan ada yang berada
dilrutan belakang padahal Allah merurnmkannya lebih dulu Kaena sebenanDa

ini pekerjaan yang tidak berpatokan kepada urutan tunrnnyaAl eur'aq tapi
kepada penyanggahan sebagian satrabat yang terjadi pada penyusuruur saat

dihimprurkannya. Betapa sedikitnya dan rendatrnya hasil yang bisa dipercleh
dari yang seperti itrr bahkan bagi yang benrsaha m€mahami apa png dikatakan

-pada 
hasil karya seperti itr- hanyalatr br:ang-buang waktu untuk perkara

yang tidak mendatangkan manfax bagi pelakunya, tidak pula bagi orang lain
yang mengilcutiryaa Andajuga tatrtl bahwa bila seorang ahti ilmu meryanggatr

apayang dikatalon oleh seorang pakar batrasa di dalam ceramatrry4

atau karya tulisnp, ahu menyanggah apa yang dikatakan oleh seorang penyair
yang berupa sajak-sajak yang kadang berupa pujian (sanjungan), kadang
berupa celaan (hujatan), kadang mengisatrkan ketatriran, dan kadang
mengisatrkan kematian dan sebagainya, maka orang yang menyanggah ini
benrsaha menguraikan himpruran itu paragrafdemi paragraf dan penggalan

demi penggalaq kemudian memunctrlkan asumsi-asumsi laiq lalu mengair
ngaitkan antara ceramah mengenai j ihad, dengan ceramatr mengenai haji dan

ceramah mengenai nika[ dan sebagairyra" Atau mengait-ngaitkan antara karyra

tulis yang mengup,ls ini dengan karya tulis yang mengupas tentang itu, dan

sebagainya. Tentu orang yang seperti ini akan dianggap akalnya tidak wara.s,

membuang-buang waktunya dan menyia-nyiakan umumya yang menpakan
modalpokokhartanya.

Bila de,mildan kondisinlr4 maka ia sama dengan memuatkan kepandiran

dalam perlrataanmanrsi4 lalq bagaimana kita melihatrya dalarn Kalamullah

SWT yang ketinggian batrasanya telatr membuat para pentolan bangsaArab

tidak berkutik serta membungkam para penyair Adnan dan Qatthan? semua

orang, baik yang berpengetahuan maupun yang tidak, sama-sama telah

mengetahui, bahwaAllah SWT menyatakaq batrwaAl Qur'an iniArabi,Allah
menurunkannya dengan batrasanya orang-orang Arab, ungkapannya seperti
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perkaAan dan kebiasaan mercka. Kitajuga sudah mengetahui, bahwa orator

mereka, mempunyai satu status tersendiri, lalu ia mengatraksikan berbagai

macam seni dan gay4apalagi bila mempunyai dua status, lebih-lebih lagi

beberapa status, maka semua yang dikatakannya semasa hidupnya dijadikan

tolak ukur. Begitujuga para penyair rnereka. Kami cukupkan dengan peringatan

ini untuk menghindari kerusakan yang besarkan, dimana banyak muhaqqiq

tersandung di halamannya-

Adapun kami menyebutkan pembahasan ini di bagian ini, karena

pembahasan kali ini beralih kepada Bani Israil, padahal sebelumnya

pembahasan tentang Adam AS, bapaknya manusia. Bila tukang ngelantur

menanyakan,.Bagaimanarelevansinya denganyarg sebelumnya?" Maka kami

katakan, 
*Tidak ada bagaimana! "

otj !.(# €qt:6:tbLi
Biarlran bualan sempalan didengungkan di pusat-pusat

propagandanYa

dan ucaplranlah sebuah perlataan mengenai kepergian banyOk orang.

Firman-Ny^,'&i;\# "Hoi Bani Israil!" Patamufassir telah

sependapat, bahwa lSrail adalahYa'qub bin IbratrimASa" artinya 'abdullah

(hamba Allah) karrcnii it aA*rbahasa mereka adalah 'abd (hatnba)'

sedangkan jc adalahAllah.Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau

mempunyai dua nama (Ya'qub dan Israil). Adajugayang mengatakan, bahwa

Israil adalah julukan beliarl yaitu nama 'ajam yang tidak dapat di-tashrtf'

Ada tujuh dialek untuk lafrzh lsrail, yaitu: #rr! seperti bextuk e' 1.ll.;,h;?t

dengan memanjangkan huruf ftamzahyang tidak mumi, demikian yang

diriwayatkan oleh Ibnu Syanbudz dari warasy ; I ;"\dengan memanjangkan

huruf setelah hurufya', tanpa hamzah. Ini qira' ah Al A'masy dan Isa bin

Umar; Sementara Hasan dan Az-Zuhri membacanya tanp tnmzahdan tanpa

madd (yakni ,!)i"i); #:?\, tanpa huruf ya', dengan huruf hamzah

berharakatlrasrah;,yt?\,denganhamzah&rharakatfathafr ;AdapunBani
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Thmimmembacanya qr?|.
i tii Qngatl ah).'Hli adalah lawan br;-y r (diarn). Sebagian

pakar bahasa menyatakan bahwa'Hli adalah perbuatan gabungan yang

dilakukan oleh hati dan lisan. Al Kisa'i berkata, "Dzikir yang dilakukan
oleh hati (ingat) adalah dengan dhammoh pada huruf dzal (';1j5fi,
sedangkan dzikir yang dilakukan dengan lisah (menyebue adalah dengan

kasrah pada huruf dzal (r{i)i;. tUnu Al Anbari berkata, *Makna

ayat tersebut adalah: udzkuruu syulwa ni'matii (ingatlah syukur terhadap

nikmat-Ku). Kata syukr (syukw) dibuang karena sudah terwakil oleh
mengingat nikmat.",4 n-Ni'mah (nikma| adalah ism jins (namajenis), di
antaranya dijadikannya para nabi dari golongan merek4 ditunrnt<annya kitab-

kitab kepada mereka, diberikannya manna dan salwa kepada mereka,

dikeluarkannya air dari batu untuk mereka, diselamatkannya mereka dari
Fir'aun dan para pengikutrya, dan sebagainya-

Al 'Ahd,penafsirannya sudah dipaparkan di muka. Para ahli ihnu
berbeda pendapat mengenaijar{i yang disebutkan di dalam apt ini, janji apa

itu: A91 ydng mTrygkan: Yaitu yang disebtrkan di dalam ftmanAllah Th'ala:

* f<t#;:6i1iiL (Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan
lepadamu) (Qs. Al Baqarah l2l:63). Ada juga yang bependapat: Yaitu
yang disebrlku, di dalam firman Allah Ta'ala: d*';ii'g'tA:
W #;{tQte$ ,},:;L (Dan sesungguhnya Agah tetah
mengambil perjanjian [dariJ Bani Israil dan telah Kami anglut di antara

mereko dua belas orang pemimpin) (Qs. Al Maa'idah [5]: l2). Adajuga
yang berpe.ndapat: Yaitu yang disebutkan di dalam firman-Nya:

lii;ti u-ii',ryKt tJig (Dan [ingattahJ, ketika Auoh
mengambil janji dari orong-oirng yang telah diberi Kitab) (Qs. Aali
' Imraan [3] : 1 8 7). Az -Zujaj berkata, "Yaitu yang diambil dari mereka pada

Taurat, yakni akan menjadi para pengikut Nabi SAW." Pendapat lain

menyatakan: Yaitu memenuhi segila kewajiban." Tidak ada penghalang untuk

menafsirkan dengan semua itu. Makna firma-Nya: € #ri:i 1N*, oyo
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Aht penuhi janji-Ku kepadamu). yakni ganjaran telahAkujamin.

Ar-Rahab danAr-Rahbah adalahAl Khauf (takut). Perintah untuk

taknt ini mengandrmg makna ancaman. Didahultrkannya ma'mul fi 'l (obyek

kata kerja) berfungsi untuk mengkhususkarU sebagaimana telatr dijelaskan

pada ayat: ".X il$ (Hanya trepada Engkaulah kami ruerryembah) (Qs-

AlFaatihahtll:5).Biamendahulutanma'mulfi '1lfi dalambnt*.dhomtir

ftata ganti), maka penafsirannya seperti : hidan dharabtu (7aid akrtpukul,

yakni Zaid-lah yang aIru pukul).

y*i6 *-l <Oo" hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut

[tundukfilebih mantap dalam memerankan pengkhususan. Karena itulah

penulis At Kasysyaf berkata, "Tni lebih mantap dalam memerankan

pengkhususan daripad a'r2,3'!Lt, {tt*lo kepada Engkaulah Py:
merryembah) (Qs. Al Faatihatr [l]: 5)." Hurufya'dalam kalimat Ortr-rtr

[semestinya g :+ :'6lkarena merupakan akhir ayat-

tr# @ang membenarkan) statusnya sebagai haal (ketetangan

kondisi) darikata f,, padakalimat d jl f, (aryyangtelahAfuturunftan),

atau dari dhamir-nya(kata gantinya) yang diperkirakan setelahfi) ftata

kerj a), yakni -{ila ditampakkar iJlf . f irman-Nya r r4 iy $1 1A*g
yangpertama kafir trepadarrya). Dikemgkakan dalam bentuk tunggal, dan

tidak dikemukakan ddngan redaksi i-.ig ,sehingga sesuai dengan redaksi

sebelumryra, karena katimat ini merupakan karakter unttrk mawhuf malzlntf

6rang disifati Fngtidak ditampakkan), png la$z-lrnyatmggal nammmaknarya

berbilang,*pertrfariiqft elompok)ataufaui(grouplkelompok).

AlAkhfasydanAl Farra' mengatakaru Bahwayangdimaksudfirman

Allatrtersebttadalatrperbuatannya; sebabmaknadalifirmanAllahituadalah:

orang pertama yang kafir kepadanya. Ini bisa juga termasuk kategori

ungkapan: Huw a azhraf al fi tyan w a aj maluhulaia iaAan pemuda yang

paling santun dan paling tampan), sebagaimana yang dikemukakan oleh

Sibawaih. lvlaka kata tunggal ini memerankan fungsi jamak. n*atakan jJf
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(yang pertama), padatral sebelumnya orang-orang Quraisy sudah lebih dulu
kafir kepadanya, karena prg dimaksud adalatr yang pertama kafir kepadanya

dari Ahli Kitab; sebab mereka adalah orangorang yang mengetahui apa yang

semestinya dilahrkan terhadap para nabi, termasuk membenarkan.

Dhamir(kataganti) pada kalim at j (kepadanya) kembali kepada

Nabi SAW, yakni : Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir dengan

Nabi ini,karenakaliantelahmendapatinyatertulispadakaliandi dalamThurat

dan Injil, sebagai pembawa berita gembira pada kitab'kitab yang ditunrnkan

kalian Ar-Razi dalam kitab Ti{sir-nya ydabagian ini mengemukakan

tentang berita.be@gembira mengenai kedatangan Rasulullah SAW yang

tercantum dalam kitab.kl$b. terdatrulu. Pendapat lainnya mengatakag batrwa

dhamir itu kembali kepada Al Qw'an yang diisyaratkan pada kalimat:

Jl1Y., (kepada apa yang telai Aku turuntrun). Adajuga yang

berpendapat, bahw a dhamir iat kembali kepa(a Taurat yang diisyaratkan

pada kalim at: 
i9,1,1 Q {ooo lors ada padamu).

Firnan-Nya, ,i-git:# 1s (Danjanganlah\amu ment*o ayat-

ayat- Ku) yakiperintah-perintatr-Ku dan larangan-larangan-Ku . fuj 62
(dengan harga yang rcndah). yalari penghidupan yang sepele dan kekuasaan

yang tidak ada gunanya Allatr menyatakan "harga" unfuk apayang mereka

pertuka*an itu, dan menyatakan prla'tnenf uaUmenukat'' padanya, walarryun

sebenamya harga adalah yang digunakan untuk membeli. Hal ini karena

ungkapan'lnenjual" di sini sebagaiungkapan islt'ar(metafora/kiasan)untuk

kata'1nenukat'', artinya: Janganlatrkalianmenukarayat-ayatlandenganharga

yang rendah. Hal serupa ini pun banyak terdapat dalam perkataan orang

Arab, danitutelahkamipaparkanpadapenafsiranfirmanAllatr Ta'ala:

J 4, l- il:Jhi f|;i (Mereka itulah y ang memb eli ke s e s atan dengan

petunjuk) (Qs. Al Baqarah [2]: 16). Di antara penggwrakan kata tsaman

(tmrga) untuk mendapatkan keduniaan adalah ungkapan seorang penyair:

,c'a r\Ar'-*
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Bila engkau mengupayokan lccduniaan atau memperolehnya,

maka sebenawa engkau tidak mendapatkan harga apo pun korena

meninggalkan haji.

Walauprm ayat ini ditujukan kepada Bani Israil sebagai larangan bagi

mereka, namun berlakupula bagi rmat ini berdasa*an kandungan malannya

atau ketentuan hukumnya Sehingga, baxangsiapa di antara kaum muslimin

yang mengambil sogokan rmttrk membatalkan sesuatu yang haq yang telah

diperintahkanAlla[ ataumene@ran suatukebatilanpngtelahdilarangAllalL

atau enggan mengajarkan apayang telahAllah ajarkan kepadanya, atau

menyembunyikan keterangan 1ang telatrAllah ambil janpyzpdnyabberarti

ia telatr menukar ayat-alratAllah dengan lrarga murfr.

gP{ ,tti <Oo" hanya kcBada AhtJah kamu harus bertakwa),

p*rt*ir*ntentan6 ini seeerti pembalrasan pada firman-Nya, oP$'&y
(Dan hanya kcpoda-Ku-lah kamu harus tahtt [tundukJ ) (Qs. Al Baqarah

l2l: 40) dan itu baru saja dikemtrkakan.

Al-Labs adalah al lholath (campr afuk). Dikatakan: Labas at' alaihi

al amru albisahu(perkara itu campur aduk baginya) bila terjadi perbauran

antara png jelas dengan yang tidak jelasnya. Allah Ta'ala berfirman,

3;*)il1*eiJr,: '"JJi (Kami pun akan jadikon mereka tetap ragu

sebagaimana Hni mereka ragt) (Qs.Al An'aam [6]: 9). Al Khansa'

mengatakan:

u -'rih r:rZ3 'ri1.3J',yir J'A ulAt 6;
L';i y;4 'ijta'rotjrit;;bl*

(Ketilra) engkou melilut teman mengatakan kcbenaran, (sehingga)

engkau menduganya

waras, padahat itu amatlah jauh. Lihattah campur aduk (kekacauan)

yang ada padanya.

ct

Q':.,t7'P3
ure
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P ercoyailah perkataanrrya, nomun waspadailah permusuhan

dengannyo.

samarkanlah dia dalam beberapa hal, sebagaimana selama ini dia
mer(Na samar.

AlAiiaj mengatakan:

,r.. .?.on.1 r..l+j JJ+"V ;rro $Au'A,#6
Ketilra mereka mencampur aduk kebenaran dengan kcjahatan

yang tercela, ternyata mereka mengganti hid dengan

mengatosnamakanht.

UcapanAntarah:

. ..1o . tu. . o

L5;,- q "'*i +131 tst,,? f,qli
Satu pasukan dihodapi oleh pasukan juga

hingga setelah berbau: perintahht menjadi samar pada semuanya.

Perdapat lain menlatakan, ol-labs diamtil dan a+aghthiyh(terhtrp),
sehingga artinya: Janganlatr kalian menutupi kebenaran dengan kebatilan.

Dengan pengertian ini Al Ja' di mengatal.on,

ugt t^.r* j'*r tiril
Bila teman seranjang telah menengokikan leherrrya, maka

ia meranghtlnya, hingga tidak terlihat lagi mana yang merangkul dan

yang diranghtl.

DanucapanAlAklrthal:

6z
-a>(.> i:;"Ll ).\i tt;'4 i.)

Perlrara ini tertutup bagifu sangat lama,

sampai-sampai kepalalu dipenuhi dengan uban.
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Pendapat pertama lebih tepat. Pengertian a/ baathil dalamperkataan

orang Arab adalah u-zaail (yang musnah). Lubaid mengatakan:

,.itq i' Y,, [ ,';k ti,-
Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah musnah.

Makna 'Bathala asy-syai'u - yabthulu - btuthuulan' atau

'Buthlaanon 'adalah sesuatu itu hilang dan rugi, dan 'Abthalahu gairuhu'

(selainnya membuatnya batil). Dikatakan, 'Dzahaba damuhu butlan'

(darahnya hilang secara batil), yakni percuma (secara sia-sia). Al Baathil

adalah asy-syaithaan (syetan). Pemberani disebut bathal sebab dia

membatalkan keberanian lawannya. Dan yang dimaksud a/ baathil di siru

adalah lawannya al haq(kebenaran). Hurufba' dalam firman-Nya,H\
(dengan yang bathit)statusnya sebagai shilahdan mungkin juga untuk

isti'anah. Maknanya telatr dipaparkan di dalam Al Kasysyaf. Ar-Razi

mengunggulkan per dapat yang pertama datam kitab Titfsir-nyu

ir,j<:i (dan [iangantahJ kamu sembunyikan) statusnya bisa

termasuk yang dilarang, dan bisa juga pada posisi manshub dengan

menyembtrnyikan if -sehingga 
bila ditampakkan menjadi: r j"lS',ti r-.

Berdasukan pendapat pertama, maka masing-m asng dai al-labs(mencampur

aduk) da4 al kotm (menyembunyikan) sama-s,tma dilarang, sedangkan

pendapat kedua batrwa yang terlarang adalah perpaduan ke&mnya +ehingga
bila hanya salah satr4 maka tidak terlarang-. Dengan demikian tampak

tepatnya pendapat png menyatakan tercakupnya al katm

kebenaran) oleh larangan itu (yakni pendapat pertama), sehingga "masing-

masing" dari keduanya itu tidak boleh dilakukan- Dan yang dimaksud adalah

larangan menyembunyikan hujiatrhujjahAllah telah diwajibkan atas mereka

untuk disampaikan, dan telah diambilkan sumpah pada mereka untuk

menerangkannya. Oleh karena itu,' barangsiapa menafsirkan al-labs

(mencampnr adukkan) atau al kitman (menyembunyikan) dengan penafsiran

t

L
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danmakna tertentu, maka itu tidakmengenabila dinyatakan bahwayang
dimaksudnya hanya itu, bukan yang lainnya. Tapi bila termasuk
membenarkannyq maka itu bisa.

-/ I tr-.- 
--l.i1:,s'J1,i ifij $edangl<an kamu mengetahrzi) statusnya sebagai

jumlah hoaliyah(kalimat yang meneftmgkan kondisi), yaitu bahwa kelrufiran
mereka itu adalah hrfir pembangkangan, bukan lcufu karena tidak tatrq dan

ini dosanya lebih besar serta mengharuskan siksaan. Pembatasan dengan

kriteria ini tidak berarti boleh mencarnptrr-aduftkan antara kebenaran dengan

kebatilan dan menyembunyikan kebenaran bila tidak tatlr, karena orang yang

tidak tahu seharusnya tidak mengemukakan apa pun sarnpai ia mengetatrui

hukumnya, terutama mengenai perkara-perkara agama. Karena
membicarakannya dan mengrryaskan tagian-tagiannlm, hanya diizinkanAllah
bagi yang telatr mengetatrui dan mematraminya. sedangkan bagi yang jatril
(tidak tatru), tidak boleh menceburkan diri ke dalam perkara yang bukan

urusannyadan tidak boleh mendudtrkkan diri di selain tempat duduknya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas tentang firmanAllatr , ,!-,:;l,6tp- lnoi nani Israil).Ia mengatakan,
*(Yaitu) para pendeta yahudi. :3* *i *li -6;:;.i;fi (rngattah
nilonat-Ku yang telah Aht anugerahkan kepadamu), yakni: Pertolongan
dariku terhadap kalian dan nenek moyang kalian, yaitu tatkala Allatr
menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya. e#ri_f)1'5 go"
penuhilah j anj imu kepada-Kt)yang telahAku ambilpada leher kalian untuk

Nabi SAW saat ia mendatangi kalian. €*ritl (*scayaAht penuhi
j anji-Ku kepadamzl, yakni Aku penuhi apa yang telahAkujanjikan kepada

kaliandenganmembenarlranrryradanmengikxinlalaiudenganmenghilangkan

beban dan belenggu yang ada pada kalian.

:*iS ,F-ti <a"" hanya kcpada-KuJah kamu harus tahtt), yaitu
Alarmenurunkan kepadakalianpendoitaan}angpernahAkutunmkankepada

nenek molang kalianpng sebelum kalian- €J| C3. AiA Jti aririt;:
* ik $if;k g (oan berimanlah kamu kepado apa yang telah
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Aht turunlran [Al-Qur'an] yang membenarkan apa yang ada padamu

[TauratJ, dan janganlah lcamu meniadi orang yang pertama kafir

kepadanya),karena telah ada pengetatruan tentang itupada kalian yang tidak

dimiliki oleh selain kalian. 3# {;1i'*tii$<:i (dan jangantah

lramu sembunyikan yang haq itu, sedangkan kamu mengetahuinya),

yalari : Janganlah katian menyembunyikan pengetahuan yang adapafuikalian

mengenai Rasul-Ku dan tentang apa yang dibawakannya kepada kalian,

sementara kalian telatr mendapatinya di tengah kalian sesuai dengan apa yang

kalian ketatrui dari kitab-kitab yang ada pada kalian."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya tentang firman

Allah: A#rilils @o" penuhilah ianiimu kepada-Ku)' ia berkata,
66-Yaitu- apa yang telahAku perintahkan kepada kalian untuk mematuhi-

Kt1 dan apa yangAku larang kalian untuk bermaksiat kepada-Ku berkenaan

dengan Nabi SAW dan yang lainnya." f #r:tl (Ntscoya Aht penuhi

j anj i-Ku kepadamu), ia berkata, 
(6-fxl1u-A}u ridha kepada kalian dan

Aku masukkan kalian ke dalam surga"

IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu

Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid tentang firhanAllah: e,*lLri;t\'t
(Dan penuhilah janiimu kcpada-Ku), ia berkata, "Yaitu perjanjian yang

telahAllah ambil dari mereka (yang diseh*kan) di dalam surahAl Maa'idah:

,j,:;t d *K't;1'"ai (Dan sesungguhnyaAllah telah mengambil

perj anj ian fdariJ B ani Israil) (Qs. Al Maa' idatr [5] : I 2). AM bin Humaid

jugamengeluarkanriwalatyang menyenryai itudari Qatadatr-AMbinHumaid

meriwayatkan dari Al HasarU ia mengatakan,'?enutrilatrj anj i kalian kepada-

Ku yang telatr Aku wajibkan atas kalian, niscayaAku penuhi untuk kalian apa

yang telahAkujanjikan kepada kalian." AM bin Humaid danAbuAsy-Sfikh

juga mengeluarkan riwayat serupa itu dari Adh-Dhahhak. Ibnu Jarir

meriwayatkan dariAbuAlAtiyatr mengenai firmanAllah : 9;P;t3 rAy fO*
hanya lrepada-Ku-lah kamu harus tqlai [tundukil, iaberkata, "-yakni-
Kamuharus takut."
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Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang

firman Allah : dtl tLrl;:t',j (Dan berimanloh lamu keyada apa yang
telah Alat turunkan),ia berkat4 *-Yaitu- Al Qur'an." €JJ A. 6#
(Yang membenarkan apayang ada padamu),ia&rkata, *-Yaitu- Thurat

dan Injil." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij tentang firmanAllah:

+ ik i\i 1O*"g yang pe rt ama kafi r kcpa danya), ia berkata, 6.-yakni

kafir kepada-Al Qur' an."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr tentang a1,at ini, ia berkat4

"-Yaitu, AllalF- berfirman,'Wahai sekalian ahli kitab, berimanlah kalian
kepada apa yang Aku turunkan kepada Muhamm4d, yang membenarkan

apayangadapada kalian.' Karena mereka mendapati beliau telatr ternrlis di
dalam Thnrat dan Injil yang adapada mereka * iy Jji i;fi 1: @an
janganloh kamu menjadi orang yang pernmi kafir kepadanya), yakni
yang pertama kafir kepada Muhammad . G*-tL. it:;X 1j (Dan i angant ah
kamu memakan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah), 

-YakniAllatF mengatakan, 'Janganlah kalian mengambil upah atasnya'.', Ia
melaqiutkan,'Dan itutelaht€rtulis pada kitab pertamayang adapadamerekq

Ifui anakAdam, mengajarlah engkau dengan crma{uma (gratis) sebagaimama

engkau diajari secara cuma-cuma"AbuAsy-syaitrtr meriwayatkan darinya,

ia berkata, "-Yaitu-janganlah engkau mengambil upah atas apa yang

engkau ajarkan. Karena upah para ulama lrukma Swahakim), dan lrulama

(para peryantm) menjadi tanggrrnganAllah'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allatr:

,H\.6tii# \s (o*i*sonrah kamu campur-adukkanyang haq

dengan yang bathil),ia berkat4 "Janganlah kalian campur-adulil<an yang

benar dengan yang dust r." "Oiii,J*3 (Dan janganlah kamu
sembunyikan yang haq i!u), iaberkata, "Janganlah kalian sembunyikan

kebenaran itu sementara kalian mengetahui bahrua Muhammad itu unrsan

4fu6:,

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah tentang firmanAllah:
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ir43\j(Danianganlohkamucampur-adultkon)aloayah,iaberkata,
"Janganlah kamu campur-adukkan yahudi dan nashrani dengan Islam."

,;rii;ifSi (Dan ianganlah kamu sembunvikan vang haq itu), ia

berkata, "Mereka menyembunyikan (kebenaran) Muhammad, padahal

mereka mengetahui bahwa beliau itu utusanAllah, karena mereka telah

mendapatinya tertutis di datam Taurat dan Qi il yang ada pada mereka" Ibnu

Jarii meriwayatkan dariAMurrahman bin Zaid IbnuAslarn, ia mengatakan,

"(Yang dimat<sud dengan) al fory Gtr sint)adalah''Iaurat, sedangkan al baathil

adatah apa yang merekatulis dengantangan mereka sendiri."
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'$Yi 
@ 6gi t i b;rt 6i,t }i ifi i: a!3i ir13

lr;ri, ti"r$i6;fr prt ?Gi o#i "fi ;$i
$r,2;pr13tr"a;gtiP\i$'4rt@

@ un; lt #b @l*'9 t*1 r'tU-;{i g
"Dan dirikonlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruhulah beserta

orang-orang yang ruku Mengapo kama saruh orang loin

(mengerjahon) kebajikan, sedang kamu melupakan diri
(hewajiban)mu sendiri" podahal kamu membacaAl Kitab (Taura)?

Mako tidakkah komu berftkir? Dan mintalah peilolongon (hepodo

Altah) dengan sabar dan shalol Dan sesungguhnyo yang demihian

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khasyu, (yaitu)

orang4nangyang mqokini, bahwa mereha akon nenemui

Tuhannya, dan bahwa mercho ohan kemboli hepodo'Nyo.'(Qs. At
Baqarah Vlz a3aA

Penafsiran tentang mendirikan shalat telah dipapa*an pada halnman

sebelumryra, begitu pula hal-hal yang terkait dengannya Dan, )rang dimaksud

pada ayat ini adalatr shalat yang telatr masyhur, yaitu shalat yang dikedakan

oleh kanrr muslimin Disebtlkanrryra trrfra e iUli derrgm ta'rif$ralcrri: Dengan

menggunakan alif I am t a' rif [alfi adala]r karena tef ah masyhlr, atau untuk

mennnjnkkan jenis. Demikianjuga dengan lraa i,f li .

Kata Al litaa adalah al i'thaa'(memberi); aatiihi artinya aku

memberinya.Adapunkata 6F1i aiirmUit darikata 6!r yangberarti 
"63q

(tumbuh/berkembang). Zakaa asy-syai'u (sesuatu berkembang dan

bertambah) jika sesuatu yang dimaksudkan itu semakin berkembang dan

bertambah. Rajulu zakaa(seorang taki-laki semakinbaik), yakni ia semakin

baik.

Mengeluarkan bagian daxi harta disebt* zakat yang berarti bertambah,
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walaupun ada sebagiandarinyayang berkurang, yang demikian ini karena

harta tersebut menjadi semakin bertambah kebe*alnnnya karena zakat, atau

karena bertambahnya pahala orang yang mengeluarkan zakat.Ada yang

mengatakan, bahwa kata 6j-#i aiamUit dari kata ;*:a (menyucikan),

sebagaimana dikatakan: rukaafulaan(si fulan bersuci).

Namun yang pasti, bahwa shalat; zakat,haji, puasa dan yang lainnya

pengertian-pengertian secara syar'i, dan pengertian-pengertian

itulah yang dimaksud oleh hal-hal tersebut yang disebutkan dalam Al Kitab

danAs-Sunnatr. Dalam hal ini para ulama telatr membicarakannya, Ilamun

tidak mungkin kami tuangkan pada pembahasan ini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud zakatdi sini. Ada

yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah zakat wajib, karena

penyebutannya bersamaan dengan penyebutan shalat. Ada juga yang

batrwa maksrdrryra adalah sedekah fitrah (zal@t fitah). Yang bentr,

batrwayang dimaksud di sini adalah lebihumum dari pada itu semua

Ar-Ruk u' wanatmtrasa berarti a/ mft izaa' (membunghrk/bengkok),

dan setiap yang membunglcuk (atau bengkok) disebut rooki'. Lubaid

mengatakan:

',*, C ftit'.r"l?f
Alat mencari-cari berita-berita generasi-generasi mosa lalu aka

membunghtk, hingga sealran-akan kettlco alat

berdiri seperti dalam kcadaan ruht."

Pendapat lain menlatakan bahla, at inbirua' merrcaktp ruku dan zujud-

Kata ar-ruhtu' jugakadang digunakan sebagai kiasan rurtuk penurunan

derajat. Seorang penyair mengatakan:

'l;., u -tllt:6';€; 'o('$L 
4t,1 |

Janganlah komu meremehkan orqng miskin, karena bisa jadi suatu

€';4at;:ki,f
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hari lmmu tersunghui sementara maso telah mengangkatnya."

Dil*rususkannya penyebutan nrku di sini, karena oftmg-omng yatrudi

tidak melakr:kan ruku dalam shalat mereka. Pendapat lain menyatakan: Karena

ruku dirasa berat oleh oftrng-orang jahiliyah. Adajuga yang mengatakan,

batrwa yang dimaksud dengan ruku adalatr semua nrkun sbalat Padatnl Ruku

png syari adalah seseorang membunghrk dengan melunrskan punggung dan

membukajari-jari keduatanganr5a sarnbil menggqnggamkannlaa

pada kedna lututnya" lafu tlruma.' ninah (tenangdan tentram) dalam kondisi

ruhq,a,sambilmembacadzikir ngdiEari'atkan"

'#9i g {nurrto orangerang yangntz) mengandung petunjuk

untuk mengilnrti jama' atr dan berangkat ke masjid-masjid" Mengenai hal ini
telah dinyatakan oleh hadits-hadits shahih yang tercantum dalam Ash-

Shafuifuain dan yang lainnya, dan itu cukup dikenal. Segolongan ulrma
mewajibkan menghadiri jama'ah (shalat berjama'ah) dengan perbedaan

pendapat di kalangan 66gel<a mengenai; Apakah itu rr4iib 'ain ataukifayah.

Jumhur berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu huhrmnya swrnah

muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan) dan dianju*ao, dan bukan

sesuatu yang wajib. Inilah pendapat yang benar berdasa*an hadits-hadits

s hahih y angtercantum dalam Ash-Shabifuoh dari sejumlah sahabag yaitu
shalat berjma'ah itu lebih rnmra duapuluh lima @iat, eu &ra prrluh d€rajat

daripada shalat sendirian.Disebutkan juga dalam hadits shabibdari Nabi

sAw, ir;.'j i:rr't ,k,ty,4'#l fli't d4,trfi lorrrg yans

shalat bersama imam, lebih utama daripada orong itu yang sahlat

sendirian kcmudian riahr).?t Pennbalrasan tentang ini sangat panjang.

Hrrruf Hamzah dalam firman-Ny4 ii;ai$;i6 (Mengapa

kamu suruh orang lain [mengerjakanJ kcbajikan) berfirngsi sebagai

partikel taqr4 dan pemaqaan di sini mengidikasikan hrnrkqra yang ditoj,f
dan burukq,a mereka ittr btrkan karena menyunrh orang lain mengerjakan

n Shahih, Mulim, l/450, dari haditsAbu Hurairah.
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kebaikan, karena png demikian adalah perbuatan baik yang dianjurkan"

namun kar€mjustu mereka sendiri yang tidak melakukan kebaikan tersebrt,

yaitu seperti yang disimpulkan dari firman-Nyq €a;f efii (Sedang

kamu melupakan diri firewajibanJmu sendiri) dengan menganggap suci

diriseldiri,dmmelakukanaldivitasparapeny€rukebernran(dai)agarkondisi

dirin5raymg s*enm5atidak diketahui orang hnU sebagpimana yang dikahkan

olehAbuAlAtahiyah

A +q)i 6)bAt ut g'ti'rr1?,? d,'.>;b )
Kau terangkan kctakwaan hingga seolah-olah komu memiliki

kctohwaon

namun anoma dosa-dosa menyeruak dari pakaianmu. "
t-rrli 

Falah ath-thaa' ah w al' amalush-shaatifu(ketaatan dan amal

shalih). tii i"gmengandung arti si'atul Htair wal ma'rufGering
memberikarikebaikandan lif:.rg.U.orti ast*shidqSejqiuran).

lif ;ugamenganaung arawalad*s-*i)cD (anak srigala/rubah) .t1.,ili jWu
mengandnng atn sruq al glana n(pasar kambing). !i a""g*peniertian
ketaataq contolmya dalah seperti ucapan penyain

tkrl#:r16it!)
"Bukan mereka, Berapa banyak orang yang menjadi bawahanmu,

Namun banyak orong yang mentaatimu nomun mercka justru jahat

terhadapmu."

An-Nisyoan, dengan harakat kasrah padahtn:f mrun berarti abt ark
pkni membiadon diri kalian sendiri. Asal makna on-niryan

adalah lawannya odz4zkir wal hifzh (ingat dan hafal), yakni hilangnya
gambaran 1ang pernah hafal, dari pengetahuan dan ingatan

A,n-Nofs adalah ar-ruuh (roh), Allah berfirman, j'F-fnt

#i6kl'f1*i..py
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A;'q &:fi QqUon memegong jiwa [orangJ ketiko matinya). (es.
Az-zumar [39): 42), maksudnya adalah roh. Abu Kharrasy mengatakan,

:* r'rr'ti'i et'.' 
q (salim sekarat, sementara roh telah di

lrerongkongannya).

An-Nafs jugaberarti ad-dam(daxah), seperti l<alimat saarat nafsuhu
(daratrnya mengalir). Seorang penyairmengatakan:

a'i:p, JL S;
Darah kami melumuri mota-mata pedang

namun tidak ada darah yang mengalir diujung-ujung tombak.

An-nafs iryabelzrrn al j asad(asad/tubuh), contohnya:

.ct'.. o-totl-.t-^/

li:Ir "e';;U';4;q.f rlaif fi;cl*" 
Aht'diberitahu, bolwa Bani Suhoim menasuk*an

darah dari tubuhAl Mmdzir kc dalam bait-bait (sya'*) mercka.

N1alora at -t a' muur adalahtubuh.

$i$rtX p12 goaona kamu membaco At Kitab [TauratJ)
adalah l@limat keterangan kondisi png mengis5mradrm celaan mendalm dan

sangat membungkam (membuat lisan tidak lagi sanggw membantah), yakni:
Mengapa kalian meninggalkan kebaikan yang kalimperimahkm kepada orang
lain? Padahal kalian alrli itnu yang mengetatrui bunrlrryraperbuatan ini dan
beratrya ancaman atasny4 sebagaimana yang kalian lihat di dalam Al Kitab
yang kalian bacakan dan ayat-ayat Thurat yang kalian bacakan

Ataluot oh adalah al q ir aa' ah @ar;aan), ini rah makna 1l3ng dimal6ud
di sini. Asal makt:prny a al -rni6a' (mengikuti), dikatal*an tal autuhu, bila aku
mengiktrtinya- Al Qari' @embaca) disebutjuga a+aoli.At eiraa'ah afrnya
at-tilaawah, karena mengihrtkan sebagian p€,rkataan pada sebagian lainnya
sesuaidenganuntrannya

o

.rqEJl J->
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A;ry *i1 (U"*o tidakkah kamu berfikir?)adatatr kalimat tanya

untuk mengingkari mereka dan sebagai tarnparan bagi mereka, dan ini lebih

keras dari yang pertama.

TamparanAllatr di sini lebih keras lagi mengenai orang berilmu yang

memerintalrkan orang lain berbuat baik tapi ia sendiri tidak melakukannya,

yaitu mereka yang tidak mengamalkan ilmunya Allah mengingkari perbuatan

mereka; Memerintahkan orang lain berbuat baik dengan melupakan diri

mereka sendiri datam hal itu, yaitu perintah yang mereka sampaikan di masjid-

masjid dan yang mereka senrkan di majelis-majelis, untuk memberikan kesan

kepada orang lain bahwa mereka adalatr para penyampai perintah dariAllatl

yang disertai dengan argumen-argumen. Mereka menerangkan kepada para

hambaAllah apayang diperintalrkan kepadamereka dengan penjelasan-Ny4

menyampaikan kepada para makhluk-Nya apa yang disenrkan-Nya kepada

mereka dan mengajak mereka memeliharany4 padahal mereka adalatr orang

yang paling sering meninggalkannya paling jauh dari manfaatrya dan paling

jarang mengamalkannya. KemudianAllah mengikat redaksi tadi dengan

redaksi lairurya sehingga meqiadikantya sebagai keterangan tentang kondisi

mereka, membeberkan aurat mereka dan menghancurkan tabir penufup

keculasan merek4 yaitu bahwa sesungguhnya merekamelakukan perbuatan

dan tindakan buruk ini berdasarkan pada kesadaran mereka sendiri, dan

mereka telah mengetatruinya dari Al Kitab yang telah diturunkan kepada

mereka dan senantiasa mereka baca. Perumpamaan mereka dalam hal ini

adatah sebagaimana png dikatakan oleh Al Ma'ri:

,>glrtt3:l IFtl;,{
Sebenarnya para penerima Tburat yang membocakanrqta, hanyalah

untuk mengambil keuntungan, bukan karena cinta membacanya.

Kemudian Allah beralih bersama mereka dari satu tamparan ke

tamparan berikutnya, dan dari satu celaan ke celaan berikutnya, Allah

,pdr:
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mengatakan, "Sesungguhnya, seandainya kalian bukan tennasr:k ahli ilmq
paxa pemegang huliah dan para pengkaji kitabkitab Alalr' dan hanya sebagai

omng-orang yang dapat berfikir, niscaya hal ini menjadi penghalang antara

kalian dan hal tersebut, dan meqiadi penghalang untuk kalian darirya Mengapa

kalian menyepelekan apa yang dituntut oleh akal setelatr kalian meremehkan

hal yang dituntut oleh pengetahuan?

Makna a/ 'aql secarabatrasa adalah al man'u (menahan), contohnya:

'iqaal al ba'fn (tali kekang unta), karena tali ini menahannya dari bergerak.

Contoh lainnya : Al ' aql fi ad-diyah (dendauntuk diyat), karena hal ini dapat

mencegah wali orang yang dibunuh (wali korban) :untuk membunuh si pelaku

gang membunuh korban). I /' Aql adalahlawan al j ahl (bodoh). Penafsiran

al 'aql yangterdapat pada ayat ini bisa dengan asal makna al 'aql menwat

para atrli bahas4 yakni: Mak4 tidakkah kalian menahan diri kalian agar tidak

terjenrmus ke dalarn kondisi tercela ini? Bisajuga ayat ini ditafsirkan: Maka,

tidakkah kalian memperhatikan akal yang telahAllah anugeralrkan kepada

kalian, mengapa kaliantidak memanfaatkan ilmu png telah ada pada kalian?

',;bi't ;3 U i tl?Ii (D a n m i n t a I a h p e r t o I o n g a n I k e p a d a

AllahJ dengan sabar dan shalat) , mak,na ash-shabr secara batrasa adalah

al fuabs (menahan) . Shabartu nafsii 'ala asyt-syar', (aku menatran diriku

atas sesuatu). Ucapan Antara:

U:Ht';sL-r't ;$.":.1:oL'ki

Aht menalrun diri tukmengetahui hol in secara bebas

lrorena jiwa pengecut telah mengendap tuk mengintip.

Yang dimaksud pada ayat ini adalah mintatolonglah dengan cara

menahan diri kalian dari syahwat, dan arahkan kepada ketaatan untuk

mencegah hal-hal yang dibenci yang datang kepada kalian.

Adapun Pendapat lain mengatakan ,bahwa ash-shabr disini adalah

khusus untuk bersabar terhadap tugas-tugas shalat. Ia (yang melontarkan

'-a,oJ>
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pendapat ini) berdalihdengan firmanAllatrTaalq -#i ,&:\;lllt itiqj; 1O"" perintahkanlah kepada keluargamu *"riiril*, shalat dan
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya). (es. Thaahaa [20]: l3z)
Sebenamya, kesabaran yang bersifat khusus pada ayat ini tidaklatr menafikan
apa yang diisyaratkan oleh alif laam ymtg ada pada kata )ihi (es. Al
Baqarah [2]: 45) yangmenuqjukkan keumumanny4 sebagaimana harnya yang

dimaksud oleh kata ejl,2si -nyayaitu mencakup semua yang disebut shalat

sequa syar'i, baik shalat fardhu maupun shalat sunnatr.

Kemudian para mufassir berbeda pendapat mengenai dhamir Sata
ganti rf) pada kalim ut, iili Vtl <O* sesungguhnya yang demikian
itu sungguh b erat). Adayang mengatakan bahwa dhmrn ini kembali kepada

shalat, walaupun yang telah dikemukakan itu kata fr)i dankataai'..ri,
karena dibolehkan mengembalikan dhamirkesalah satu kata dari dua kata

}ang telah diunglopka& namun bila salatr satuqrra tercakry oleh png lainny4
sebagaimana pada firmanAllall 'rli oi bi i ;.; K6 @adana Ailah
dan Rasul-Nya yang labih patut mereka cari kcridhaannya). (es. At-
Thubah [9]:62)

Contoh lainny4 ucapan seorang perryrair:

t;L ,:rs ;t1"_ I (,t; itri ';ilr,7.t t;Lt,
Sesungguhnya keindahan pemuda dan rambut yang hitam

selama belum berubah, adalah suatu kcgilaan.

Ia tidak mengatakan "Lam 1nt'aadhaa" (dengan bentuk mutsanna

[berbilang dua]), tapi ia menjadikan dhamir-nyakembari kepada asy-
syababb (pemuda), karena asy- syar' al asw ad eambutyang hitam) temrasuk
di dalamnya (sudatr tercakup dengan menyebutkan pemuda).

Pendapat lain menyatakan bahwa dhamir itu kembali kepada shalat
tanpamenganggap bahwa sabar sudahtercakup di dalamny4 karena sabar
di atasny4 sebagaimana yang telatr dikatakan. Adajuga yang berpendapat,
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bahwa dhamir itu kembali kepada shalat unalaupun shabar termasuk yang

dimalsud bersamanla, tapi t<ar€na shalat lebih ditekankan dan lebih umqm
kewajibannya serta lebih banyak pahalanya, maka diisyaratkan dengan

dhamir yangkembali kepadaq,a

Contoh lain yang seperti ini dalaE firman Altah Ta,ala,

$,y 4 tili i: t $:t i-*ii't --jni ot:r< Ar$it (Dan orang-
orang yang me rryimpan emas don perak dan tidak me na/kahkonnya pada
jalan Allah). (Qs. At-Taubah [9] : 3a)

DemikianFng dikatakan, namun adapng men5rmkan, hhvva dhmtir
ini (pada ayat At-Taubah [9] : 3a) kembali kepada hal-hal yang disimpan.
Contoh lainnya datam firman Allah Ta'at4 At rr-LZl ff, 'tl .4lli 6y
(Dan apabila mereka melihat perniagaan ataulrermainan, merela bubar
untuk menuju kepadanya). (Qs.Al Jumu'atr [62J: ll) Jadi dhamir-nya
dikembalikan kepada i-2!i3(perak; pada SuratAt-Thubah t9l: 3a) dan
3'$:. tprcrmainarapada alatal Jumu'ah [62] : l l ), t<arena perak lebih umum
penggunaannya dan lebih banyak barangny4 dan pemiagaan itutah yang

menyebabkan bubamya mercka

Perbedaan antara pendapat di atas dan pendapt pertama: pada

pendapat pertama, sabar dianggap tercakup oleh rt {4 sedangkan menunrt
pendapat kedua tidak tercakup walaupun ikut dalam maksud- Pendapat lain
menyataka& bahwa png dima*sud adalah kesabaran dan shnla\Wi dhonir-
nya hanya dikembalikan kepada salah satunya dengan menganggap yang

lainnya sudatr cuktrp dengan yang satu. Contoh lain yang seperti ini adalatr

firman-Nya , L-t; lV ';-;;i t kt (Dan tetah Kani jadikan [rsaJ
putera Maryam beserto ibunya suatu buhi yang nyata bagi [tehtasaan
KamiJ ." (Qs. Al Mu'minuun [23] : 50), yalari putera Ir[aryam sebagai bukti,
dan ibunya sebagai bukti. Contoh lainnya, ucapan seomng peryrair:

3 ';y
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Siapa yang perjalanannya kemalaman di Madinah

malra aht d.an qayyar pasti tidak akan mengenalinyo.

Peryrair lainmengatakan:

i;J'C:l,;.'lit;":ti &tt
Setiap kcdukaan ada kclapangannya

pagi dan sore, tak ada kcmenangan bersamanya.

Pendapat lain menyatakan ,bahwa dhamir itu dikembalikan kepada

keduanya (sabar dan shalat) setelatr keduanya ditahadlkan sebagai ibadah.

Pendapat lain meryatakan, trlhwa dhaniritu kembali kepada moshdar

yang tersirat dari kalimatit+i:ft, yaitu al isti'aanah. Pendapat lain

menyatakan, bahwa dhamr'r itu dikembalikan kepada semua perkara yang

dilarang teftadap Bani Israil.

Al Kobiirah adalah perkara yang besar lagi terasa berat bagi yang

mengembannya karena ketika melaksanalcannya mendapatkan kesulitan.

Contoh dengan pengertian ini, ,)t itLii6'€ri5i ,P';? (Amat

berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka

kcpadanyo'1 (Qs. Asy-Syuuraa pzl: l3).

At Khoosyi' adalah al mutaw aadhi'(orang yang merrendabkan hati),

al Htusyttu' adalah at-iawaadha' (rendatr hati). Disebutkan di dalam l/
Kosysyaf. "Al Klwryuu' adalah al il&baat wat-tathaamlrz (menrnduk dan

tenang). Contoh kalimat adalah : Al khasy' ahsebagai sebutan untnk dataran

berpasir yang rata. Sedangkan al khudhuu'adalah al-liinwa al inqiyoad
(unak dan lenttn). contoh kalim at: kladu' at biqautihoa(ia mehmak dalam

kata-katanya), bila ia melunak."

*-Z$q mtmgaraktr. "Al l(hrusyi' (orag png khusyu) adalah omng

png tampak padanya tanda-tanda melrghinakan diri dan kekhusyuan, seeerti

menrnduknlra nrmah yang tak bertiang." ldakna kalirnat' Malcrun lduasyi'
adalah tempat yang tidak diketatrui. Makna 'Ihasya'atul oshwaat adalah

-*;A,i\E

3r0 TAFSIR FATHUL QAI'IR



suara merendih, yakni menjadi sepi. Makna 'Klusya'a bi baslarihiadalatr

menundnkkan pandangan. Makna'Al Htasy'ahadalatr bagian tanah yang

subur. SuffanAts-Tsauri menuturkan, "Aku pemah menanyakan kepada Al
A' masy tentang klrusyq ia pun berkata'Walrai Tsawi, engkau ingin menj adi

imam bagi orang-orang, hpi engleu tidak mengetahui maknaktnrsyu?' Khusyu

itu bukanlah memakan makanan yang kasar, memakai pakaian yang kasar

dan menunduk-nundu}tcan kepal4 akan tetapi khusyu itu adala[ hendaknya

engkaumelihat samakepadaorangyangmuliadanorangjelata

dalam hal kebenaran. Engkau hanrs khusyu kepada Allah pada setiap

kewajiban yang diwajibkan kepadarnu."' Bagus sekali pendefinisian yang

dikemukakan oleh sebagianmuhaqqiq berilart, yaitu: Kondisi di dalam jiwa

yang tercermin pada anggota tubuh berupa ketenangan dan kerendalran

Allah SWT mengecualikan orang-orang yang l*rusyu itu berdasarkan

perilaku jiwa raga mereka di dalam shalat, pemenuhan tuntutan-tuntutan

kektnrsyuan )ang m€npakanjiwanya shalag dan rryaya merelra 1ang $ngguh-

sungguh dalam melakukan hal-hal yang menjadi sebab konsentrasi dan

ketundukarU karena ketika mereka mengetahui dilipatgandakannya pabala

dan dibanyakkannya ganjaran serta kermtungan yang dijanjikan Allah yang

benryapahalabesar, makahal itumeqiaditerasamrdahdanringanbagimerck4

batrkan hal itu mereka rasakan sebagai kenikmatan dan ketentraman. Dan

sunggult ada suatu ped@a png dirasa mudatr oleh sumr kaum saat me,rasakan

panasqaa p{ang ketika berte,muryra pasuka& bila ?ngrangan mereka adala}r

memperoleh kemenangarl hingga salah seorang dari mereka berkafaD

I' ets* ry.FftJit'tl :-
$l rP

"Yang mengatakan syair ini adalah Khabaib binAdi bin MalikAlAnshariAlAusi,
Sahabat Nabi yang menyaksikan perang Badar, ia terbunuh setelah balas dendam
terhadap pembunuhan kaum muslimin di Badar. Setelatr semua mengambil arah an'im
dari jalur Madinah, beliau shalat dua rakaat, lalu beliau bersabda, lalu melafazhkan
syair ini, Usud Al Ghabah,2llA0.
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Aht tidakpeduli bila terbunuh sebagai seonong muslim

dari arah mana pun, selama berjuang di jalan Allah

AzJt-Zhana di sini maknanya adalah al yaqiin (Vfl<in)r.c9n19htyu

dengan makna ini adalah firmanAllah Ta'ala,Qh* ,;1''* 1t,
(Sesungguhnya alat yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui

hisab terhadap dirilat) (Qs. Al Haaqqah [69]: 20), dan firman-Nya,

6,*t'tt #i'r;$ (Matra mereka meyakini, bahwa mereka akaniatuh

ke dalamryn). (Qs. Al Katrfi [ I 8] : 53), serta ucapan Dumid binAsh-Shama]r:

{4t/)du..g; A\tfi'ei'dti
Malra aht katakan kepada mereka, 'Yakinlah kolian dengan dua ribu

personil bersenjata

yang para pemimpinnya merupakan pasukan berhtda yang

menghitam."

Pendapat lain meryratakan, Mhwa azh-zhormpada ay* ini bisa diartikan

sesuai malrnan)B dan dalam firmarAllah ini t€rsemburyi lafrrz.h: bidbwarubtht*

(dengan membawa dosadosa mereka). Dengan demikiaq mereka seolatr-

olah menduga dapat bertemuAllah dengan membawa dosadosa mereka.

Demikianlah yang dikemukakan olehAl Matrdawi danAl lt[awardi. Namun

pendapat pertama lebih mengena. Asal makna azh-zhonnaadalatr ragu yang

disertai dengan kecondongan kepada salah satu pihak. Tapi kadangjuga

menempati status yakirl seperti halnya pada ayat ini.

e;it"!t (Akan menemui Tuhannya)adalah mbnemui ganjaran-

Nya Pola z ufao'alah drsini tidak diartikan sesuai maknany4 tapi menunrtku

tidak mengapa diartikan dengan maknanya tanpa memperkirakamz udhaf.

Mengenai redaksi ini dan yang setelahny4 yaitu, tg|lt r*fi <O*
balwa mereka akan kembali kepada-Nya) terkandung pemyataan tentang

pembangkitan ke,mbali setelah mati dan adanya apa-apa )ang telah dijanjikan

Allah pada hari alfiir nanti.
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IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Muj atrid tentang firman Allah,

i-i,aiti (Dan ruhtlah), ia berkata, *-Yakni- shalatlah." Ia juga

meriwayrtkan dari Maqatil tentang finnan Allatr,'4 ")i e it!,aif1 lOan
rukulah beserta orang-orang yang ruku), ia berkata, (-Allah-
memerintahkan mereka agar ruku bersama umat Muhammad, (yakni

mengatakan), 'Jadilah kalian bagian dari mereka dan bersama mereka'."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatr tentang firman Allah,

'ni;rii'u:)Yn (Mengapa kamu suruh oiang lain lmengeriakanJ
lrebaloian)... Al ryah, ia berkata, "Mereka itu adalah ahli kitab, mereka

menyunrh orang lain untuk metalorkan kebaikan sementara mereka metupakan

diri sendiri, padahal mereka biasa membaca Al Kitab namun tidak

mengamalkan apa yang ada di dalamnya." Ats-Tsa'labi dan Al Wahidi

meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, *Ayat ini diturutkan berkenaan

dengan kaum yahudi Madinah. Seseorang di antara mereka mengatakan

kepada besanny4 kerabatnya dan orang-orang ada hubungan sepercusuan

denganryra dari kalangan t<aum muslimin,'Tetaplah engl<au pada agama yang

tengatr kalian peluk itu dan apayang diperintahkan kepadamu oleh orang itu

-yakni 
Muhammad SAW- Karena perintahnya adalah benar.' Mereka

memerintahkanorang untuk melakukan itu, namunmereka sendiri tidak

melakukannlaa."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman Allah,

'fi;tii'u:;Ut (Mengapa kamu suruh orang lain (mengeriakan)

kebaj ikan),ia berkata, "-faitu 6emerintahkare masuk ke dalam agama

Muharnmad." Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu tlatim meriwayatkan

darinya tentang ayat ini, ia berkatq '6-Yakd- mengapa kalian melarang

orang lain mengingkari kenabian yang ada pada kalian dan perjanjian yang

tedapat di dalam Thura! sementara kalian mengingkari perjanjian-Ku kepada

kalian berkenaan dengan pembenaran para rasul-Ku?" AMurrazzaq, Ibnu

Abu Syaibalr, Ibnu Jarir danAl Baihaqi meriwayatkan dariAbuAd-Darda'

mengenai ayat ini, ia berkata "fidaklatr seseorang memahami dengan benar-
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benar, sehingga ia maratr terhadap manusia karena DzatAllah, kemudian

berbalik kepada dirinya sehingga menjadi kemurkaan yang sangat.,,

Ahmad, IbnuAbu Syaiball AM bin Humai4 Al Bazar, IbnruAl Mwrdzir,
Ibnu Abu Hatim, Abu Nu'aim di dalam Al flilyah,Ibnu Hibban, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan,

"Rasulullah SAy bersabda, ffry 'e,;l t? f;Url li{J'a?,
tu;# ,tg.:Jri eflja u 1t-iA |ifr ,:*+3'*i|t;ii ,rs'u ,li:w.1t . i, -'t -''i- . ; - ) .
tt'ttr;- l,ii 'qu(3r ,t*- ei ;nlj;t ;,t:r:^r_, lu, ,/ir o;iU t:is 'oii
giaa malam aht diperjalankan, aku melihat beberapa orang yang
mulutnya digunting dengan gunting yang tebuat dari api. setiap troli
selesai digunting [mulutnyal kembali [utuhJ, lalu aku bertanya kepada
Jibril, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereko itu para orator

[penceramahJ dari umatmu yang menyuruh manusia melakukan
kebailran sementara mereko lupa akan diri mereka sendiri, padahal
merelra membaca Al Kitab." Maka tidak*ah kalian berfikir?)-to

Telah diriwayatkan secara pasti di dalamAsh-shaft!foaindari hadits
usamatr bin 7-aid, iaberk'at4"Aku mendengar Rasulullah sAw bersaMa,
it;i')qr jju-u3 Wjrtl$ ,nil'Ayi:r,3, .i # :qi,ii Jr:ju.iw,t

!#urll]b l,<t'it iw*f 6 $i 6 ,;X i-',ijii ,ra^ Szt ;. Wi
F:'t #, f {qt:t ,Fj ti 9;}au,€,;'r:? ,i:fi r#, i tW,
(Pada hari kiamat nanti, ada seseorang yang didatangkan raru
dilemparkan ke dalam neraka, lalu ususnya terburai, lalu ia berputar-
putar seperti keledai yang mengitari alat penggilingan. Kemudian ahli
neraka mengerumuninya, mereka pun bertanyo,,,Wahaifulan, ada apa
denganmu? Apa yang menimpamu? Bukankah engkau dulu
memerintahkan kami berbuat yang ma'ruf dan melarang kami berbuat
yang mungkorQ" Orang itu menjawab,',Memang aht menyuruh kalian

u slrahih HR Ahma4 3 I 120, I to, 231 dan 23 9; Ibnu Hibbaq I /l 35 ; Al Baihaqi dalam
Asy-Syu'ab, 4D49 danAl Albani dalam Ash-Shahituh,29l.
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melahtkan yong ma'ruf namun aht sendiri tidak melahtknnnya, dan

aht melarang kalian berbuot mungkar tapi aht malah melahtkannya."tr

Berkenaan dengan hal ini masih banyak hadits-hadits lainnyq di

antaranya adalah yang diriwayatkan dari Jabir sec an marfu ' yangditutu*an

olehAl Khathib dan IbnuAn-Najjar, dan dariAl Walid bin Uqbah secara

marfu' yargdituturkan oleh Ath-Thabrani dan Al Khathib dengan sanad

dha'rt serta yang dituturkan oleh Abdullah bin Ahmad dalarn Zawad Az-

Zuhd darinya secilra mauquf,kesemuanya mengandung makna: Bahwa

segolonganahli sr.ngamelihat segolonganatrlinerakA laluatrli stugaituberkata

kepada atrli neraka, "Apa yang menyebabkan kalian masuk nerak4 padahal

kami masuk surga karena ajaran kalian?" Ahli neraka menjawab,

"sesungguhnya duhrkami menyerukalian tapr kami sendiri tidak melakukan."

Diriwayatkan olehAth-Thabrani, Al Khathib dqlun Al lqtidha' danAl

Astrbatrani dalam ArTaryhib detgan sanadlasaz dari Jtrndub binAbdullall

ia berkata: Rasulullah SAW bers.abda, ',16 e ,f!, fy, P* aiu ffllJ.,4. gtirr tr :,fr $t'pi lrerumpamaan
orong alim yang mengajarkan kebaikan kepado orang lain nomun ia

sendiri tidakmengatnalkowrya adalah seperti lentera, ia menerangi orcmg

lain tapi ia membakar dirinya sendiri).8z

Diriwayatkan juga dengan redaksi serupa dengannya oleh IbnuAbu

Syaibah dan Abdullah bin Ahmad dalam Zaryaid Az-Zuhd darinya.

Diriwayatkan juga dengan redaksi serupa dengan ihr olehAttl-Thabrani dan

Al Khathib clalam Al lqtidha' dart Abu Barzatr s w,an marfu'. Diriwayatkan

juga dengan redaksi senrya oleh Ibnu Qani' dalam Mz i on-nya danAl Khatldb

& dalan Al lqtidha' dari Sulaik secara marfu' .

st Muttaafaq alaih, AlBukJrrari,3267 , Muslim, 4/2290 dari hadits Usamah bin Zaid.
tzshahih, Al Haitsami menyebutkanny dalam Al Majma'Az-Zawa'id, ia berkat4

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam l/ Kabir, danperawinya adalah tsiqah. Adapun

AlAlbanitelahmen-sft ahih-kannyadalarnAt-Targhib!
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Ibnu Sa' d, IbnuAbu Syaibatr danAhmad dalam Az-zthd meriway atkan

dariAbuAd-Darda', ia berat4 "Kecelakaan bagi orangyang tidak mengetahui,

satu kali. seandainyaAllah menghendaki tentulah ia mengetahuinya. Dan

kecelakaan bagiyangmengetahui tapi tidak mengamalkan, tujuh kali.,,
Diriwayatkan juga dengan redaksi serupa olehAhmad di dalam r4 z-Zuhd
dariAMullahbinMas'ud

Alangkan bagusnya redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaill
Al Baihaqi dalam syu'ab Al Iman dan IbnuAsakir dari IbnuAbbas: Bahwa

ia pemah ditemui oleh seseorang lalu berkata, "wahai IbnuAbbas, aku

ingin memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran." IbnuAbbas

berkata, "Apakatr engkau telatr menyampaikarurya?' Ia menjawab,'I(r:harap

begitu." IbnuAbbas berkata lagi, "Jika engkau tidak takut dipermalukan
dengan tiga tnrnrfaaam kitabullal:, maka lakukanlatr"" Ia bertanya, ..Apa ifu?',
Ibnu Abbas menjawab, "Yaitu firman Allah , Azza wa Jalla,

5*i opl"ii;eJi'u$ (Mengapa kamu suruh orang tain
[mengerj akanJ kcb aj ikan, sedang kamu melupakan diri [kewaj ibanJ mu
sendiri). Apal<ahengkau sudatr menerapkan ayil. m7?- ramenjawab,'Beluur.'
Lalu ia berk atalagj,."Lalu yang kedua?" IbnuAbbas berkata, ..yaitu firman
Auah ra_,ata, c.i; rb n F + c-il';e @ !*e s c os p t(:,i6& $ (Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat.

Amat besor kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa
yang tiada kamu kcrj akan) (Qs. Ash-Shaff 16ll: 2-3),apakatr engkau sudatr

menerapkan ayat ini?" Ia meqiawab, "Belum.,, Lalu ia berkat alag;t,..Lalu
yang ketiga?" IbnuAbbas br,rka,q"[Jcapn seo,rang hambayang shalft, Yaitu
Syu'aib, '"* ? ,#lY Ut.#)Ll ilLr:V (Aku tidak berkehendak
mengerjalran opa yang aht larang kamu daripadanya) (es. Huud [ll]:
88), apa engkau sudah menerapkan ayat ini?,, Ia meqiawab, ..Tidak.,' Ibnu
Abbas berkata lagi, *Jika demikiaq mulailah dengan dirimu sendiri."

AM bin Humaid meriwaptkan dari Qatadah tentang firmanAnah Ta'al4
',;biS *Ui;*gft lArntalah pertotongan [kepada AAohJ dengan
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sabar don slwlat).Ia mengatakarq "Keduanya adalatr pertolongan dari AIlalL

makajadikanlah keduanya sebagai penolong." Diriwayatkan oleh lbnuAbu
Ad-Dunya dal am Kitab Aih-Shabr, AbuAsy-syaikh di dalam lrs- Tsawab

danAd-Dailami a dawn Mmtod AI Firdow, dariAli, ia berkat4'Rasulullah
SAW bersabda: ki ,OAt ,* kt ,-^)ai1 ,p F ,'ilrtt 'pli
*;lt db (Sabar terbigi menjadi tigi macam: Sabar terhadap
musibah, sabar dolam keta'atan dan sabar terhadap kemaksiatan).,'83

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang terpujinya kesabaraa anjuran

bersabar dan balasan bagi orang-orang yang sabar, ftlmun kami tidak
menyebutkannya di sini karena ayat ini tidak secara khusus membicarakanny4

tapi sekadar menyrnggungnya

As-Suyuti dal an Ad-Dun Al Mantsurmenyebutkan porsi yang cukup

besar mengenai itu. Selain itu, di dalam AI Kitab yang mulia pun banyak
disebutkan puj ian tertradap kesabaran dan anjuran untuk mendapatkan banyak

kebaikannya Ahmad Abu Daud dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hudzaifalr,

ia mengatakaq "AdalahNabi SAV/, apabila beliau sedang dinmdung suatu

perkar4 beliau segera melaksanakan shalat."eAhmad, An-Nasa'i dan Ibnu

Majah meriwayatkan dari Shuhaib, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

1fu, 4 rrll ti1 oi* ,i,;;\i 4 ,js (Meretra, yotoi para nabi,

bila terlcejut, segera saja melaksanakan shalat).Es Ibnu Abu Ad-Dunya
dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Ad-Darda' secara marfu', serupa

dengan hadits Hudzaifalr-

Sa'id binManshq IbnuAl Mundzir,Al Hakim danAl Baihaqi di dalam

Syu'ab Al Iman, meriwayatkan dari IbnuAbbas; Bahwa ketika ia sedang

dalam suatu perj alanan, ia mendapat berita kematian anaknya, .lalu ia pun

turun (dari tunggangannya) lalu shalat dua raka'at, kemudian ber-istirja'

83 D ha' if, Mus nad A I F irdous, 21 57 7, dan Al Alban i dalam Dha' if A I J a m i', 3 53 4.
u Shahih, Ahmad, 5/388,6/16; Abu Daud, I 3 I 9 dan Al Albani dalam Si ahih Al Jami,

4703.
8s Shahih, Ahmad, 4/333,6116 danlbnu Hibban, 31215 darihadits Shuhaib
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(menyatakan,' Innao lillaahi w a innaa ilaihi raaj i' uun), lalu mengatakan,

'Kami melakukan sebagaimana png telah diperintatrkanAllah kepada kami
Dia telah berfirman, ,rbiS pUrigy-,*t3 (Dan minta tolonglah

flrepada tuhanmuJ dengan sabar dan shalat). Telah diriwayatkan juga

dengan yang serupa dengannya darinya oleh Sa'id bin lvlanshur, Ibnu Jarir,

IbnuAl Mundzir danAl Baihaqi, yaitu ketika sampai kepadanya berita
kematian saudaranya, Qutsam. Telatr diriwayatkanjuga menyerupai hal itu
dari sejumlah sahabat dan tabi' in"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman Allatr,
i$J Wtl <Or" sesungguhnyo yang demikian itu sungguh berat), ia
berkata,'c-Yalcri- sungguh berat."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas tentang

firman Allatr , 'g4*J( & $t lKecuali bagi orang-orang yang khusyt),
ia berkat4 "-Yaitu- or-g.r*g png benar-benar betriman."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari AbuAl Aliyatr tentang firmanAtlah,

iryy$i e $1, {xecuatt bagi orang-orang yang Hruryl ia berkata,

"-Yaitu- orang-omng yang taktrt."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Mujahid, ia berkata, "Setiap ungkapan 'persangkaan' di dalamAl Qur'an
maksudnya adalah keyakinan.'Tapi pendapat ini tidak tepat untuk ayat:

u ;"" rti'u,#-1'Pi'oli (sesungguhnya persangkaan itu tiada
bedaiaan sytikitpun terhaiap kebenaran). (Qs.An-Najm [53]: 28), dan

ayat: *\f| ua*; (!1.tSo"ngguhnya sebagianprasangka itu adalah

alosa) (Qs. Al Hujuraat [49] : l2). Kemungkinan yang dimaksudkannya adalatr

yang be*enaan pe*ara-perkara akhirat, yaitu sebagaimana yang

oleh Ibnu Jarir dari Qatadall ia mengatakan, "setiap ungkapan

'persangkaan' di dalamAl Qur'an maksudnya adalah mengetahui.- Ibnu Jarir

meriwaptkan dariAbuAlAliyah tentang firmanAllah: itt=5 9 r, f*ii <O*
bahwa merela akan kembali kepada-Nya), ia berkata, "Mireka yakin
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat kelak."
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eb 5}L.i;J Gll'c*.lt f d &,:;t. e*sYtX*
j. +.,!:Jl

11J; ty

6r'F
ufuai Bani Isroil, ingatloh akan nikmat-Ka yang telah Aku

anugerohkan kepodomu dan (ingatlah pula) bahwosanyaAku teloh

melebihhan kamu atas segala umat Dan jogalah dbiau dari
(adzab) hari (kiomat, yang pada hari itu) seseorang tidoh dapat

membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak

dilerima syafa'at dan tebusan dori padanyg, dan fidoklah mereha

okan ditolong. Don (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari
(Fir' oun) dan pengikut-pengikutnya; mereka nenimpahan

kepadamu siksaan yong seherot-beratnya, mereha menyembelih

onak-anakmu yang laki-lahi dan membiarkan hidup anak-anokmu

yong perempuan Don poda yang demikian ilu terdapat cobaan-

coboan yang besar dari Tuhanmu Dan (ingatlah), kefika Kami

belah lout untukmur lalu Kami selamathan kamu dan Kami

tenggelamhan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu

sendiri menyaksikan." (Qs. Al Baqarah |plz a7-50)

XirAi di'G.t*.bF{,y--t;i#- (Hai Bani rsrait,

ingatlah alran nilonat-Kuyang telah Alu anugerahkon lrepadamu), telah

dikemukakan pada pembalrasan terdahulu. DanAllah SWT mengulang bat

t*,"#tF,s7$efriptiA

Aia
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ini sebagai pemegasm hqiiah atas mercka dan sebagai peringatan bagi mereka

karena tidak mau menjadi pengikut Muhammad SAW. KemudianAllatr

menlrertai puingUn ini dengan ancaman, pitr firman-Ny4 t3;-ifi$ fO"
jagatah dirimu dan {slzabJ hari [kiamat, yang pada hari itufi.

&;ij gan [ingatiah pulal bahwasanya Aku telah

melebihkan hamu)adalah dr-athaf-kanpada obyekrlari kata kerja Vrt
(ingattah), yakti: Ingatlah akan nikmat-Ku dan dilebihkannya kalian oleh-

Ku atas segala umat. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

ggoaE-umat pada masa mereka. Ada juga

yang mengatakan, bahwa maksudnya sqrnua umat karena

merekalah diturunkannya pqa nabi. Di dalam Al Kasysyaf disebutkan,

"(Maksudnya adalah) atas banyak manusia, seperti firman-Nya,

<^j,n l$-tisi (Kami telah memberkahinya untuk sekalian

morusia). (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 7 l)
Dikatakan, "Ra'oitu 'aaloman min an-naas (aku melihat alam

manrsia), maksudn)ra bm5ak manusia"Ar-Razi mengatakan di dalam Wir-
n1a,'?endapat ini lemah, ka€tu lzfevh'al' Mlon' menrpalan derivasi (kata

bentnkan) dari al 'alam(tanda) yang artinya ad-daliil (bttktr), dan setiap

ymg meqiadi tarda kekuasaanAllah adalah' alun.P erfiaptpara ahli filsafit,

bahwa a/' aalam adalahsemrn yang ada selainAllah- Berdasarkan ini, tidak

mungkin mengkiususkan lafavh al' aolon utfiiksebagian ciptaan"

Aku (Asy-syaukani) katakan: Sanggahan ini gugur. Adapun pendapat

perma itr adalah klaim png bersunrber dari itnu png tidak ada landasanrryra-

Pendapat kedua, dengan anggapan bahwa derivasi ini benar, maka

adalah 'Semua 5rang ada", karena dengan hal itu bisa difahami

pengertian bukti kebe,radaan Allatr dan setiap yang bisa di sebut *bagar' al am

(tanda), dan itu tffdapat pada segala makhluk yang menjadi bukti keberadaan

pencipta Konsekwensinya bahwa semua' aal am brsr, drlebihk,anatas banyak

ciptaan Adapun dilebihkanrya mereka atas semua ciptaan pada setiap zaman,

maka itu tidak temirat pada lafazlnyudan derivasinyajuga tidak adayang
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menunjuklondemikianAdapun 'aalamadalahpenghtnisuafil

masa, maka pengertiannya batrwa mereka dilebihkan atas penghuni banyak

masa, bukan atas penghuni setiap masa, sehingga hal ini tidak mengharuskan

mereka dilebihkan atas penghuni masa yang padanya terdapat Nabi kita SAW,

dan tidak pula pada masa-masa setelahnya.

Bahasan seperti ini selayaknya dikemtrkakan
. - tl ,-.1n_padapemryanfirman

Allah ra'ala, iAl -r- ? e #r;'t g$ rKVt ;4) ;Iiq|]"--sr,'t{fif i (Ketika tiiamengangkat nabi-nabi di antaramu, daniadikai-

Nya lramu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kcpadamu opa

yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antaro

umat-umat yong lafn) (Qs. Al Maa'idah [5]: 20), dan firman-Nya,

lfjji e* *'dg I t <n* sesungguhnyo tetah Kami pitih

merelro dengan pengetahuan [KamiJ atas bangs*bangso). (Qs. Ad-

Du\hgn l44l: 32), *fiafirman-Nya, 4,\
. , ..1

;t}t;tt ;,i;r; $it Jffritr
a

6rltJi ,Pn* )l:i5 lSesunggthnya Atiah telah meuilih Adam, Nuh,

lrcluarga lbrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat [di masa

mereka masing-masingJ). (Qs. Aali'Imman [3] : 33)

Bila dikatakan, "Bentuk ta'rif(defrnitif) pada kata l$I;i
menunjukkan cakupannya atas semua 'aalam." Maka aku katakan,

"Kalaupun demikian, maka hal itu tidak memastikan bahwa mereka

dilebihkan atas umat Muhammad SAW berdasarkan firman-Nya,

/q 4t# ;, i"'{ (Kamu adalah umat yang terbaik yans

hitot ir*oi untuk manusra,) (Qs. Aali 'Imraan [3] : I l0), karena ayat ini dan

yang senryanya mengkhususkan ayat-ayat yang sebelumnya-"

|ilifi'r (Dan jagalah dirimu dari [adzabJ hari [kiamat, yang

pada hari itufi adalahperintah yang mengandung makna ancaman. Adapun

makaaat-taqwaa telatr dikemukakan sebelumnya. Yang dimaksud dtngan

al yaum adalahyaumul qiyaamah (hari kiarnat), yakni adzab hari kiamat.

,4, -t * JF "F 
* Tsrr"orong tidak dapat membela
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orong lain, walau sedikit pun). Redaksi ini pada posisi nashab sebagai

si/aruntukkatatl;;,sedangkan'aaid-nyamahdzuf (tidakditampakkan).

Ulama Bashrah mengatakan mengenai redaksi di atas danyang serupa

balrwa (kalimat yang tidak ditampakkar/dibuang itu adzlah) "fr ihf '
(di dalamnya b/akni di dalam hari itu, ataupada hari itu]).Al Kiui mengatakarL

"[ni kelirq karena tidak boleh membuang (tidak menampakkan) zharf.Yang

benar bahwa perkiraannya adalah: i--F l, lalu dhamir-nya (yakni r-)
dibuang." Namun tidak demikian pada riwayat dari Sibawaih, Al Akhfasy

dan Az-Zujaj, bahwa keduanya dibolehkan
97.

Makna,s F I adalatr laa taffii w a taqdhii (tidak cukup dan habis).

Dikatakan, * Jaiaa' anni i, hari&a al amru yaj zii(dia membelaku, hat ini
dapat membela)" yakni: Dia memberikan putusan wnIr,J<u. Ijtaza'u bi asy-

syai'i ajtazf 'z (aku telah cukup dengan sesuatg aku tercukupi) yakni: Aku
telah cukup. Contohnya dalam ucpan seorang penyair:

Pengkhianatan dalam semua orong adalah aib,

dan sesungguhnya seorang merdeka itu bisa dicukupi dengan lengan

kambing."

Maksud redaksi ayat, bahwa pada hari itr1 seseorang tidak akan dapat

membela dan mencukupi orang lain sedikit pun. Makmat-tankiir adalahat-

tafo qiir(menghfu nkart),yaknisesuatuyangsedikitlagihinaPosrsnyamonslwb

sebagaimaf ulatausebagusifatdaimashdaryarrymahdzz/$angdibuang/

tidakditampakk arr),yak,mjazaa'anhaqiiran(pembelaanyang sangatse.dikit).

Kataiili diambil dari kata asy-syafu (genap) yaitu dua. Anda

mengatakan, * Istasyfa'tuhu" ,yakri aku memintanya agar ia menggenapiku.

Ini artinya ia menggabungkan reputasinya kepada reputasi Anda untuk orang

yang akan dibela agar dapat memberikan manfaat bagi yang dllcr-la. Syuf ah

dinamakan syuf ahkalenaAnda menggabungkan milik mitraAnda kepada

Lt:Frr6;.A ol \a rt;<ti e'jrilt'r4
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milikAnda

Ibnu Katsir danAbuAmr membaca kata fi (wObalu)denganbacaan

'S* $"qOalu), denganhuruf ra'bertitik dua di atas, karen ulo.si adalah

lafazh mu' annats,sedangkan yang lainnya membacanya dengan huruf ya'

benitik dua di bawah (yakni 'J&1,karena katailf,L di sini bermakna
'pr (orang yang memberi syafa' at).

NamunAlAl'*rfasy "Yanglebihbaikadalah derryantadzkir

(format mud.z akkar, yakni'J'j1-7." qnam ir $ata ganti) pada kalimat lai.
(dari podanya)kembali kep ada e yang kedua, sehingga artinya: Bila ia

membawasyafa'at.Bisa jugadhamirlrukembalikepadaS,S3yangpertarna

sehingga artinya: Bila meminta syafa'at, maka tidak akan diterima darinya.

l'6 a"rrg* harakat fat halr pada huruf ' ain adalah al fi daa' (tebusan),

adapun al 'idl (dengan harakat knsrah pada huruf 'ain) adalah al mitsl

(semisal). Dikatakan' idl dan' adiil wtfiikyang semisal dalam timbangan dan

kadarnya. Ibnu Jarir mengisatrkan, "Batrwa sebagian orarlgArab ala_Y{$

memberi harakat lrasrahpada huruf 'ain $ak<m 'idl)unt*mili6afidyah

(tebusan)."

A n-Nos h r adalah al' aun(pertolongan) . Al Ans twar adalah al a'w a an

(para penolong). Intasharar-rajulu (seseorang menuntut balas), yakni

intaqama(mendendam). Dhamir (kata ganti) p (mereka) kembali kepada

u.Jl y angditunjukkan dalam trr,nt.*. nakir ah(undefinitif). Kata j,-iJ Uisa

dianggap mudzakkar danbisa mu' onnas.

A3+J\|,(Dan [ingatlahJ kptil@ Kami menyelamatkan lamu)

terkait dengan ka[imat, itrtr Qngattah). An-Naiaat adalah an-najwah

min al ardh(bagian bumi yang tinggi), ini makna ffialnyq kemudian setelah

rtrr, setiap orang yang menang dinamakannaajii.

c)* 
".J 

t ; aaaUfr Uum Fir' aun. Asal makna t6 adalah ahl (keluarga),

dengan bukti bentuk tas hghir-nya,yaituuhail.Ada juga yang mengatakan

selain itu. Kata lt; di-idhafah-kan(ditambahkan sehingga menj adi kata
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majemuk [mudhaf dan mudhaf ilaihl) kepada nama orang besar

(ber.penganrtr), dantidakdi-idhofah-Y,ankepadanamanegeri, sehinggatidak

bisa dikatakan Aalu Al Madinah.

Al Akhfasy mengatakan, "Kami pernah mendengar kata tt; di-

idhafah-kankepada sebuah nama negeri, mereka mengatakan, 'Aalu AI
Madinah'." Para atrli bahasa berbeda pendapat, apakah kata Jt; bisa di-

idhafah-kankepada ism dhamir atau tidak? Sebagian menyatakan tidak

danseloagianlainnyamembolehkan,daninilahpngbenar.Diantararryraadalatt

trcapan AMul Mttrlrthalib:

'Ji 
?'A, i-*G: = -1|;l1 Jl &|i6

Dan belalah keluarga salib

dan para penyembahnya, kini ia adalah keluargamu

'oftV,ada yang mengatakan bahwa itu adalah nama raja tersebut.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adatah nama untuk setiap raja yang

-.ogu ui-M.Sir hmo (se.bagai juhrkan-atau sebrtaQ, sebagaimana halnya

penguasa Persia disebut Kisr4 penguasa Romawi disehs Kaisar dan pengrrasa

Habasyah disebtrt Najasyi. Nama Fir'aun pada nabi Musa yang disebutkan

di sini adalah Qabus, demikian menurut perkataan Ahli Kitab. Wahb

mengatakan,'Namatiya adatahAl Walid bin Mush'ab binAr-Ra1yan." A1

Mas'udi mengatakan, "Tidak di ketahui penafsiran kata Fir'aun dalam bahasa

Arab." Al Jatrhari mengatakan, "Setiap yang sombong disebut fir'aun.

Dikatakan: Tafar' ana dm huw a dzu furao' inah, yabTbencana dan makar."

Disebutkan di dalam Al Kasyayaf. Dikatakan, "Tafar-onafulan,bila ia

sombongdanangkuh-"

*;;(Merekamenimpaknnkepadamu)adalahyuuluunakum
(mereka mengusai kalian). Demikian yang dikatakan olehAbu Ubaidah.

Pendapat lain menyatakan batrwa maknaqra adalahyudziiquunohtm (mereka

mengecapkan kepala kaliar) danyulzimuunahtm lryahu (memastikan itu
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pada kalian). Asal makna as-saum adalah ad-dowam (langgeng). contoh

kalimat: Sao'imatul ghanam (tempat gembalaan kambing) karena terus

menenrs digembalakan di sana Disebutkan datart At Kasy syaf.Asalnya dari

s aamus -sil' ah(menawar barang dagangan) apabila menginginkannya jadi

seolaholahmaknanya adalah mereka menginginkan siksaanyang sangat buruk

unhrk kalian, dan menginginkan kalian merasakan itu.".-, Vai ;* lsiksaan

yang seberat-beratnya) adalahsilsaan yang paling berat. Kalimat ini sebagai

si/ar untnk mashdar mahdzuf (mashdar yang tidak ditampakkan), yaitu

-bila 
ditampakkan redaksinya menj adi-: Yasuumuunahtm s auman s uu' al

'adzaab (mereka menimpakan kepadamu siksaan yong seberat-

beratnya). Atau bisa juga statusnya sebagai maf ul tsanl'(obyek penderita

kedua). Kalimat ini pada posisi r ofa' karern sebagai khab arwfit*.. mubtada'

yang diperkirakan. Bisajuga pada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi), yakri sda'imiin lahm (dalam kondisi memberikan siksaan kepada

kalian).

'";;.!- (merela menyembelih)dan setelahnya adalah seb agu badal

(pengganti) dari kalimat, I ;fi (mereka menimpakan kepadamu) - Al

Farra' berkat4 "Kalimat ini sepagai penafsiran (rincian) kalimat sebeltrmn5ra."

Mayoritas ulama membacanya deng afiasydiid-pada hunrf dzal- lgak;ln

ii$l-l,sedangkanlbnuMuhaishinmembacanyadengantahhfi if (tarrya

tasydiid,yaknrO:tL;.$).lsatmaktnadz'dzabhadalahasy-syaqq(merobek),

yakni memotong leher yang disembelih.

?;t;,!t+..*i (Dan membiarkon hidup anak-anobnu yang

perempuan)maksudnya adalah membiarkan rereka hidup untuk mengabdi

kepada mereka (para pengikut Fir'aun) dan dijadikan komoditas bersenang-

senang. Fir' aun memerintatrkan untuk menyembelih bayi-bayi laki-laki dan

membiarkan hidup bayi-bayi perempuan, karena para peramal

memberitahunya, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan

menyebabkan dirinya binasa di tangannya- Dalam ayat ini; "Anak pere,lnpuan"

diungkapkan dengan kata ni s aa' (yang secaxa harfiyah bermakna wanita
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dewasa), karena kata nisaa' adalah kata jenis yang mencakup prrla banaat

(anakperempuan).

Segolongan glama mengatakaru batrwa Fir' atrn memerintatrkan untuk

menyembelih kaum laki-laki (Bani Israil), mereka berdalih dengan fimran-

Nya, p"k (yang secara harfiyatr bermakna wanita dewasa). Namun

pendapat pertama lebih tepat karena sesuai dengan sebabnya. Tampak pula

batrwa dibalik pembunuhan anak-anak laki-laki dan dibiarkan hidup anak-

anak perempuan untuk melayani dan sebagainy4 terkandung penistaan yang

keji terhadap mereka semuany4 karena tindakan ini jelas sangat tercela.

j9'S LtS (Dan pada yang demikian r'tz) isyarat dalam kalimat tersebut

menunjukkan kepada kalimat perintah.

{X.r<adang digunakan urtuk yang mengandung makna kebaikan, dan

kadang pula untuk yang mengandung makna buruk. Bila yang dimaksud di

sini adalah bermakna keburukan, maka isyarat dalam firman-Nya,

{X r<:.'S A) (Dan parda yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan)

menunjukkan kepada penderitaan, penyembelihan dan sebagaimana yang

mereka alami. Tapi bila yang dimaksud di sini adalah bermakna kebaikan,

maka ini adalatr isyarat tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada

merek4 yaitu berupa penyelainatan mereka d4n hal lainnya yang disebutkan

sebelumny4 yaitu dilebihkannya mereka atas umat-umat lain

Para salafdan generasi setelah mereka berbeda pendapat mengenai

kemana kembalinya isyaxat temebut? Jumhtn ulama berpendapat batrwa isyarat

ini kembali kepada redaksi pertam4 sedangkan yang lainnya berpendapat

batrwa isyarat ini kembali kepada yang selain pertama- Ibnu Jarir mengatakan,

'Mayoritas penggunaanya untuk yang bermakna buruk adalatr: Balautuhu

abluuhu balaa'an, sedangkan mtuk yang bermakna baik: Ablaituhu

iblaa' an dan balaa' an.Zuhair mengatakan:

,&,
Y-; t; ,,.-*)t, itt cr,t..

ji_ s$t $)l
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Allah memberilran balasan dengan kebaikan yang tidak pernah

dilakukan oleh keduanya kepada lalian,

dan Altah juga telah menguji keduanya (ablaahuma) dengan ujian

ft alaa' ) terb aik yang pernah menimpa (keduanya)' "'

Selanjutrya Ibnu Jarir mengatakan, "Di sini ia memadukan kedua dialek

tersebut, karena yang ia maksud (dengan ablaahumc) adalah

menganugerahkan kepada keduanya nikmat yang terbaik, yang dengannya

Allah menguj i para hamba-NYa. "

t3T;\y (Dan [ingatlahJ, ketika Kami belah) terkait dengan kalimat

sebelumnya, yAt,, 1 :7 i Qngatt ah).Makna (T] adalahfal aq na a (ku*i

belah) . Asal matt:r, al farq adalah al fasftl (pisah), contoh kalim at: Farq asy-

sya r (membelah penyisiran rambut) . Az-brhimembacanya, 6:j dengan

tasydiid.

Htrruf ba' pada kalimat'n?.a @ntulonu), adayatgmengatakan batrwa

ini bermakna I am, yak m menj adi 133 f*t**rr1. Pendapat lain menyatakarl

bahwa ba' di sini adalah ba' sababiyyah (partikel penyebab), yakni

'#rlr;ii ltami membelahnya karena sebab kalian). Ada juga yang

mengatakan,bahwa jaordanmajruur(yakniba'adalahbarfu iaar[nartikel

yang menyebabkan kata yang dipengaruhinya padaposisi mai rur, semestinya

berharakat akhtr lrasarahl, dan kata ' latm' adalahkata yang m eniadt mairur

karena penganrh partikelj aar) padzposisi haal (ketenngankondisi), yakni

'€". r* 6uij 1f<ami membelahnya untuk membaurkan dengan katian).

Adapun yang dimaksud dengan redaksi di sini adalatr: Bahwa pembelahan

laut itu adalah karena masuknya mereka ke dalam laut, yakni, ketika mereka

telah berada di antara dua air, terjadilah pemisahan karena sebab mereka.

Asal makna #i secara bahas aadalahal ittisaa'( uas). Kata ini digunakan

sebagai sebutan untuk laut, yaitu kebalikan dali daratan, karena lautan itu

lebih tuas daripada sungai dan teluk. Digrurakanjuga untuk makna air asin'

Contoh kalimat : Abhma al mao' (air itu asin) bila ia asin Nushaib mengatakaq
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i.,*Jr q';-lt;l'ol '*r Jt c'rtyti*,;r\ii;,e st
Air tan)ah sudah kembali menjadi asin sehingga membuatlat

semokin bertambah sakit, lmrena asinnya air minum yang dulu tawar.

?tA (Lalu Kami selamatkan kamu) yakni: Kami keluarkan

kamudarinya.

'o|iT;Et*;b (dan Kami tenggelomkan [Fir'aunJ don

pe ngihtt -p engilattnya) di dalamnya.

U:# *iS(S e d an g kam u s e n d i r i m e ny a ks i knn ), kal imat ini pada

posisi noshab sebagaihoa/ fteterangan kondisi), yakni: Dalam kondisi kalian

melihat mereka dengan penglihatan kalian. Adajuga yang mengatakaq batrwa

maknanya adalah: Orang-orang yang menyeberangi lautan itu saling

berpandangannyasatusamalain.Adajugayang bahwamalcnanya

adalah: Mereka melihat kepada diri mereka temyata selamat, dan melihat

kepada Fir'aun dan para pengikufiryatenggelam. Yang dimaksud dengan aalz

fir'aun di sini adalah Fir'aun dan kaumnya beserta para pengikutnya.

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Umar bin

Khaththab: Bahwa apabila ia membaca ayat, di'r1*,i;Sn
XArUi (ngailan akan nilonat-Ku yang telah Aku anugirahkan

kepadamu), ia berkata, 'oKaum itu telah berlalu, kini yang dimaksud dengan

redaksi itu adalah kalian."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainall ia mengatakan bntang

fnmanAllah,'G*.bf il(Ingatlahakannilonat-Ku),yaifi t:Pertolongan-

pertolonganAllah dan hari-harinya. Abd bin Hurnaid meriwayatkan dari

Mujahi4 ia berkata 66-lai1u- nihnatAllah yang telatr dianugerahkan kepada

Bani Israil, baik yang disebutkan maupun yang lainnya. Yaitu saat

disingkirkannya bebatuan dari mereka, diturunkannya manno dan salwa

kepada merek4 serta diselamatkannya mereka dari penyembatran terhadap

Fir' aun dan para pengikutrya. "
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. Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatt

tentang firmanAllah , a4Ai J, # ;ij1oa" [ingatlahputaJ

bahwasanya Atat telah melebihl<an kamu atas segala umat), ia berkata,

'Mereka dilebihkan atas umat-umat yang ada pada masa mereka, dan pada

setiap masa ada umatrya." Abd bin Htrmaid juga meriwayatkan serupa itu

dariMujatrid.

IbnuAbuHatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dariAbuAlAliyah tentang

firmanAllah , 4li:i jt €t6 (Atat telah melebihkan kamu atas

segala umat)ia berkata "-Yaitu- dengan dianugerahinya mereka kerajaan,

para rasul dan kitab-kitab untuk menghadapi umat-umat yang ada pada masa

itu. Daru sesungguhny4 setiap zaman itu ada umatrya'"

Ibnu Abu Hatim mer-iwayatkan dari As-Suddi tentang firman Allah,

ttJ' 
"i f Jfi "i 

$ 6rrrorrng tidak dapat membela orang lain'

walai sedikit pun), ia berkata, o'Orang mukmin tidak dapat memberikan

manfaat apa pun bagi orang kafir."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Amr bin Qais Al Mula'i, dari seorang

laki-laki Bani Umayahwarga Syam yang dikenal sangatbailg iamenuturkan:

Dikatakan kepada Rasulullah, "Apa itlr al 'adl?" (pada ayat ini adalah kata

'Jl;),beliau menjawab, 
*Al' adl adalah tebusan'86 Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mundzirjuga meriwayatkanyang serupa dengannya dari IbnuAbbas. Ibnu

Abu Hatim mengatalaq "Diriwayatkanjugayang serupa dengannya dariAbu

Malik, Al Hasan, Sa' id bin Jubair, Qatadah danAr-Rabi' binAnas'"

Affiurrazzaq meriwayatkan dari Ali tentang penafsiran ash -sharf dan

al 'adl,ia mengatakan, "(Yaitu) amal sunnah dan arnal wajib." Ibnu Katsir

mengatakan, "Perkataan ini gharib." Pendapat pertarna lebih mengenai

penaftiranayatini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakaq'?ara duhn

E6lbnuJarir,1l212.
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(tukang sihir) be*ata kepada Fir'aun, 'Sesunggutrnya pada suatu tahun akan

lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkankerajaan' Maka Fiiaun

menugaskan seratus orang laki-laki untuk memantai setiap seribu perempua&

untuk setiap seratus perempuan ia menugaskan sepuluh orang laki-laki, dan

untuk setiap sepuluh perempual ia menugaskan seorang laki-laki. Ia pun

berpesan, 'Perhatikan setiap perempuan yang hamil di kota ini, bila ia telah

melatrirkan kandungany4 dan bila yang dilahirkannya itu bayi laki-laki, maka

sembelihlalu dan bila bayi pelempyn, maka biarkanlah.' Itulatr firman-Ny4

;L.J, $,b*r p;U\ t:;i (Mereka me nyemb etih anak-
anakmu yang laki-laki don membiarkan hidup anak-analonu yang

perempuan)."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAbu'AlAli1lahtextang firmanAllah:

qlJ"ai',; €J;F- (Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang

seberat-beratnya), ia berkata, "Sesungguhnya Fir' aun menguasai mereka

selama empat ratus tahun. I alu ia mengirim mata-mata kepada para wanita

warga Mesir. Bila seorang wanita melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu

dibawakepadaFir'uanlalu sedangkanbayiper€mpuiuldibiarkan

hidtp."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas tentang

firman Allah, 'e &5 i* (Cqbaan-cobaan yang.besar dari
Tuhanmu), ia berkata" 66-!4i1rr- penderitaan." Waki' juga meriwayatkan

serupaitudariMujahid.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah tentang firmanAllah,
'rti'&):I;\ti (Dan [ingatlahJ, ketilra Kami belah laut untukmu).

ia berkata, "Sunggutr, demi A1lah. Allatr pematr membelah lautan di antara

mereka sehingga menjadi sebuahjalanan kering yang dapat dilalui. Kemudian

Allah menyelamatkan mereka dan menenggelamkan Fir'aun dan para

pengikutrya musuh mereka." Telah diriwayatkan secarapasti di dalarnlsft-

SlnhibaindarLyanglainnyadari hadits lbnuAbbas,iamenuturkan: Rastrlullatr

SAW pemah datang ke Madinah, lalu beliau mendapati oftmg-orang yatrudi
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berpuasa pada hari . Asyura' , beliau pun bertanya, " Hari apa ini?" Meteka

mer{awab, "Ini hari yang baik. Padahari iniAlla}rmenyelamatkanBani Israil

dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa di hari itu." Kemudian Rasulullah

SAW bersab da, "Kami lebih berhak terh,adap Musa daripada kalian."

Lalu beliau pun hrpuasa (di hari itu) dan memerintahkan (para sahabatnya)

untuk berpuasa. 87

Diriwayatkan olehAth-Thabrani danAbuNu'aim di dalam Al Uilyah,

dari Sa'id bin Jubair: Batrwa Hiraclus mengirim suat kepadaMulawiyahufuk

menanyakan beberapa hal, di antaranya adalah tentang tempat yang tidak

pemah terkena sinar matahati kecuali hanya sebentar. Maka Mu'awiyah

mengirim surat kepadalbnuAbbas, lalu IbnuAbbas punmerdawab hal-hal

tersebut, ia berkat4 "Tempat yang tidak pemah terkena sinar matalrari kecuali

hanya sebentar pada siang hari adalah (dasar) laut yang disingkapkan (oleh

Altah) untuk Bani Israil." Tambahan keterangan ini insya Allatr akan

dikemukakan nanti pada pembah4san tentang firman Allah Ta'ala"

*ii 2;As gt'y e*:*s'Ai Aq*f,,i (Pukuttah

lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dqn tiap-tiap

belahan adalah seperti gunung yang besar) (Qs. Asy-Syu araa' [26] : 63)'

o Muttafaq alaih, AlBukhari, 3397 dan Muslfun, 2n95 dari hadits Ibnu Abbas.
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iit :y? o;J4i'ifi ? ila i.:J U;; e*5\r;
'":5:r.3 €i ixt F} €*gfrr?eON
\ri @6W €i3cp6 iAi ;; #vif e
3>*lp;i ?f #t,::*.-p. tli,Ss
+ € ? E' i*fr ilst 6;I gr,irrtS4i

@^r)i Jrtsi'; fri"54re113 6{
"Dan (ingatlah), ketika Kami berianii kepada Musa (memberikan

Taurot, sesudah) empat puluh malam,lalu kamu meniadikan anok

lembu (sebagai sembahonmu) sepeninggalnya dan kamu adalah

orang-orong yong zhalim. Kemudian sesadah itu Kami ma'alkan

kesalahanmu, ogar kamu bersyukun Dan (ingatlah), ketika Kami

berikan kepada MusaAl Kitab (Thurat) don keterangan yang

membedokan antora yang benar dan yang salah, agar kamu

mendapat petunjuk. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata hepada

koumnya, 'Hai kaumku, sesungguhnya hamu telah menganiaya

dirimu sendiri kareia kamu telah meniadihan anak lembu (sebagai

sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang meniadikan

kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bogimu pada

sisi Tuhan yang menjodikan kamq makaAllah okan menerima

taubatmu Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubot lagi

Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 51-54)

AbuAmr membacanya ; tflb l,tarrp alif, Canmembacaini dfumggulkan

olehAbu Ubaidatr dan ia mengingkari bac4an lf*S.Iamengataka4 "Karena

muwaa' adoh(saling berjanjr) hanya terjadi pada manusia Adapun padaAllalL

hanya satu aratr janji. Karena itu kita temukan di dalam Al Qur'an seperti
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firman-Ny a, }ili rbi ;L;4 (Menjanjikan kepadamu ianii yang

benar). (es. ibraahiim [a]: 22) dan seperti itu juga firman-Nya,

6i;tbi a;Afi'pt';-:l {Oan [ingatloh], ketitra Allah menianiikan

lcepidamu baiwa salah satu dari dua golongon [yang kamu hadapiJ

adalah untulonu)(Qs. Al Anfaal [8] : 7)."

Abu Hatim dan Makki mengatakan, "Mereka mengatakan ini

berdasarkan asal makna kata berform at mufaa'alahyang mengindikasikan

timbal balik -dari dua pihak- pada kata asalnya, dimana masing-masing

pihak saling memberikanjanji. Namun kadang digunakanjuga turtuk makna

safu arah dalarn perkataan orangArab, sebagaimana dalam perkataan mereka:

Daawaitu al 'aliil (aku rnengobati orang yang sakit), 'aaqabtu al-lishsha

(aku menghukum maling), dan thaaraqtu an-na'la (aku mengentakkan

sandal). Ungkapan seperti ini banyak ditemukan dalam perkataan mereka."

Adapun jumhur ulama membacanya: r-i.r.iy (dengan a/fl . An-Nuhas

mengatakan, "Ini 6/akni bacaan Lt i5, dengan atifllehhbakdan lebih bagus'

Dan ini tidak ada kaitannya dengan, i;t; *$iK1/5 (Allah telah

menjanjikon kepada orang yang beriman) (Qs. Al Maa'idah [5]: 9 dan

An-Nuur l24l:55), karena b;€"ts (Kami berjanji kepada Musa)

termasuk kategori muw aafah(pemenuhan j anj i), bukan termasuk kategori

wa' d danwa ld(an$i dan ancaman). Ini sama dengan uciryanmu,' Mai'iduka

y ama al Jumu' ah' (jarjidenganmu adalatr pada hari Jum' at) dan' Mai' idulu

maudhi' a kadzaa' ( anj i denganmu adalatr bertemu di tempat anu). Ungkapan

yang fasih dalam hal ini adalah hendaknya dikatakan, 'Waa'adtuhu'." Az'

Zujaj berkata,"Lafazh--dengan alif- di sini adalah lebih baik. Sebab

ketaatan untuk menerima (aqii) sama denganjanji. Dengan demikian, dari

Allah-lah janji itu bersumbea sedangkan dari Musa adalah penerimaan (ianjt)

dan kepahrhan yang sama dengan janj i."

il};,-.i].,j\(empatpuluhmalam),Az-Zujaiberkata,"Pcrkiraannya

-dengan 
kalimatyangtidakditampakkan adalaF-- i{'ji{,l iU"i (genap

empat puluh malam)" Dan ini menunrt mayoritas mufassir adalatr Dzulqa'datt
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dan sepuluh hari dari Dzulhijjah. Disebutkannya malam, bukan siang, karena

malam lebih dulu daripada siang, j adi malam itu urutannya sebelum siang.

'ili?fr! f,or" knmu meniadikan anak lembu), yakni:

Kalian jadikan anak lembu sebagai sesembahan.

1*? s, (Sepeninggalnya),yakni: Setelah perginya Musa ke Bukit

Tursina. Sebagian mufassir mengatakan, bahwa mereka (Kaum Nabi Musa)

menghitungnya duapuluh hmi dan dua puluh malam. Para ulama mengatakaru

bahwa mereka ftaum Nabi Musa) berbeda pendapat mengenai waktunya,

maka mereka menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Dan ini tidak

j auh dari mereka, karena mereka pernah menempuh cara-cara hidup yang

diluar kaidah logika dan menyelisihi apa yang disampaikan kepada merek4

bahkan mereka menyaksikan dengan penglihatan mereka sendiri. Maka tidak

bisa dikatakan, "Mengapa kalian menghitung hari dan malam seperti itu?

padahal telah dinyatakan dalamjanji itu empat puluh malam." Mereka disebut

3# (orang-orang zhalim),karena mereka mempersekutukan Allah

dan menyelisihijanji Nabi me,rekaAS. Redaksi kalimat ini padaposisi nashab

sebagu haal (kalimat keterangan kondisi).

il.:, *';,i 8esuaah itu)yatr,rri: Setelah kalian menyembah anak

lembu. Anak lembu disebut'SiSi,Uarern isti i al-nya(ketergesa-gesaannya)

mereka menyembatrnya, demikian menurtrt suatu pendapat, namtrn pendapat

ini tidak tepat, karena orang-orangArab biasa menggunakan kata ini sebagai

sebutan anak sapi. Saat itu, As-Samiri membuatkan (sesembahan) untuk

mereka dalam bentuk anak sapi.

'u:F.X 
{i (agar kamu bersyukur), yakni: Agar kalian

mensyukuri apa yang telahAllah anugeratrkan kepada kaliaru yaitu pemberian

maafatas dosa besar yang telah kalian lakukan Asal makna asp.qy ukr secara

batrasa adalatr azh-zhulruur (tampak;, contoh dalam ucapan mereka: Daaboh

syahrur, agbllahmpak gemuk pada t€rnak itu melebihi pakan yang dibe,rikan

Al Jauhari mengatakaq " Asy-$ulv adalah sanjungan yang ditujukan kepada
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omng yang berbuat bailq atas kebaikan yang ia berikan kepadamu" Dikatakan:

syalrartuhu (aku berterima kasih kepadanya) dan syakartu lahu (abt

berterima kasih kepadanya), dengan menggunakan partikel lam adalahlebrh

fasih. Maknanya sudah dipaparkan. Makna asy-syulcraanlawart darj al

latfr aan (ingkar; tidak mengakui).

iAi maksudnya adalah Taurat, demikian yang disepakati oleh para

mufassir, dan mereka berbeda pendapat mengenai 'ol3?i Al Farra' dan

Quthrub berkata, "Maknanya adalah: Kami berikan Taurat kepada Musa

danAl Furqan kepada Muhammad." Ada yang mengatakan bahwa pendapat

ini keliru, karena mereka mengkhususkan Al Furqan dengan makna Al

Qur'an, karena sebenarnya tidaklah demikian, Allah telah berfirnan,

.ot3i)i,U.p: 
U i t*t;'";S 1 p o" s e sungguhryla t elah Kami b eripan

kepada Musa dan HarunAl Furqan [TauratJ) (Qs. AlAnbiyaz' l2l]:48)
Az-Zujajmengatakan, bahwa Al Furqan adalah Al Kitab, dan pengulangan

ini (yakni setelah menyebutkan Taurat disebutkan lagiAl Furqan) sebagai

penegasan. Dikemukakan juga serupa ini dariAl Farra'.Bukti lain adalah

ucapanAntarah:

)l c z
oJ4s

I czz
c-aa>?36,y,

Aku malu karena lamarrya janji yang telah berselang ternyata

lebih lant dan lebih dibutuhkon setelah kBtiadaan Ummu Al Hutsaim

. Adajugayangmengatakan, hhwawawu di sini adalatr shilah,sehingga

pengertiannya: Dan telah kami berikan kepada MrsaAl Kitab Al Furqan (Al

Kitab yang membedakan antara yang haq dan yang bathil). Partrkelwowu

kadang-kadang ditambahkan dalam na ) (pengikut), seperti ucapan seorang

penyair:

C.

r[1ilr ,r.\ iit c,ljllt ,rlt
.C

Kepada sang tuan raja; Ibnu Al Humam
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Dan sang singa pasukan di medan tempur.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang diturunkan itu adalah yang

mengandtrn gmakna kitaab danfaariq (peqbeda) antara y-ang haq dan yang

batil, ypitu -seperti dalam- firman-Nya: ubtlt*;1*i ut";l*l;*
"-;'fi.J*Xt'J;l 6i't lXemudian Kami telah memberikan Al
Kttab [TauratJ kepoda Musa untuk menyempurnakon [nilonat KamiJ

kepada orong yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala

s e suatu). (Qs. Al An' aam [6] : 1 54) Ada juga yang mengatakan bahwa AI
Furqan adalah pembeda anlara mereka dan kaum Fir' aun, di mana mereka

diselamatkan se'dangkan kaum Fir'aun ditenggelamkan Ibnu 7ai6'o' berkata,

" Al Furq aan adalah terbelahnya laut."

Adajuga yang berkat a,"Al Furqaan adalahkeluar dari kesulitan."

Adajuga yang berkata, "Al Furqaare adalah hujjah dan penjelasan dengan

bukti-bukti yang diberikanAllah, yaitu berupa tongkat, tangan (yang menjadi

sangat putih) dan sebagainya." Pendapat ini lebih mengena dan lebih mendekati

kebenaran. Partikel sambung 6/akni huruf wawu) dtsinidimaknai sesuai fungsi

yang biasanya, jadi seolah-olah Allah mengatakan: Kami berikan Taurat

kepada Musa, dan bukti-bukti yang kami kirimkah sebagai mu'j izatbagnya.

j;4 (Hai kaumku)biasanya kata al qaumhanya diperuntukkan

bagi laki-laki, tidak termasuk wanita. Contohnya ucapan Zuhair:

't . "',ou tr tr JI ?';i ,srif i.;ll J';) 6r\f c,
' 

em ,raA, tuhu, tapi o* ,*n *rrrori tohu,

apalrah kaum laki-laki Bani Hishn ataukah kaum wanitanya.

Contoh lainnya adalah firmanAllah Ta'ala, fteff ;41
(Janganlah suatu ksum mengolok-olokkan kaum yang lain), kemudian

Allah mengatakan, Z*.;f*.15 @an jangan pula wanita-wanita

fmengolok-olok]rnnl wynita lain) (Qs. Al Hujuraat [a9]: ll). Contoh

lainnya, '$.JCr:tlrl*._)'t (Dan, [Kami juga telah mengutusJ Luth
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flrcpada lraumnyaJ. pngatlahJ tatkala dia berftata ftcpada kaumnya),

(Qs. AIA'raaf [7] : 80) maksudnya adalatr kaum laki-laki.

Terkadang kata ii digunakan dengan makna seluruhnya (v*y
mencakup laki-laki dan perempuan), seperti firman-Ny u, t3L'rll3,

-+i Al,\L; (sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada

knumnya). (Qs. Nuub [71]: l)Adapunyang dimaksud pada ayat ini (yang

telah kita bahas) adalah para penyembah anak lembu.

fuI (Tuhan yang menjadilran kamu), Al Baari' adalah al khaaliq

(pencipta). Pendapat lain menyatdkan, bahwa al baari' adalah yang

mengadakan sesuatu yang banr $ang belum pemah ada), sedangkan al lhaaliq

adalah yang mampu merubah dali satu rupa ke rupa lainnya. Disebutkannya

lafazhalbaari'di sini sebagai isyaratakanbesamyakejatratanmerekq artinya:

Bertaubatlah kalian kepada Dzatyangtelah menciptakan kaliarU kalena kalian

telah menyembah selain-Nya di samping menyembatr-Nya.

Hwuf fa'dalam kalimat \',r'3 (malra bertaubatlah) adalahfa'

sababiyyah (sebab), yakni untuk menyebabkan taubat dari kezhalimarU

sedangkan htrnrf/a' pada katimat l-;bb (maka buruhlah)berfrngsi sebagai

ta'qib$elarrjutan),yalari: Jadikanlatrmembunutritusebagaikelanjutantaubat

Al Qurthubi mengatakan,'?ara mufassir sepakat bahwa para p€nyembatr

anak lembu tidak diperintatrkan untuk membunutr dirinya masing-masing."

Ada yang mengatakan bahwa mereka berdiri menjadi dua baris, lalu saling

membunuh. Ada juga yang mengatakan, bahwa orang-orang yang telatr

menyembatr anak lembu brdiri, lalu orang-orang yang tidak menyembahnya

menghampiri mereka lalu me,lnbuntrtr mercka- 
F<!rtG3 (Maka Allah akan menerima taubatmu) ada yang

mengatakaq pada redaksi ini terdapat kalimat yang tidak ditampalil<arU yalad

-bila ditampakkan menjadi-: Lalu kamu pun membunuh dirimu,

fa, qG3 (mako Allah akan menerima taubatmu) yak,ni: Yang tersisa

darimu. Adajuga yang mengatakaq bahwa redaksi ini adalatriaw ab syart
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mahdzuf Qnnimpal'Jika" yang tidak ditampakkan), jadi seolatr-olahAllah

mengatakan: Jika kalian melakukan itu, makaAllah akan menerima taubat

kalian. Sementara penulis Al Kasysyaf mengatakan, "Kemungkinan juga

redaksi ini adalah dari Allah untuk mereka dengan maksud mengundang

perhatian merek4 sehingga perkiraannya adalatr: Bila kalian telah melakukan

apa yang diperintahkan oleh Musa kepada kalian, maka kalian akan menerima

taubat kalian." Tapi tampak sekali kemungkinan ini sangatjauh dari mengena.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah tentang firman Allah,

U i*:i (Empat puluh malam), iaberkata, "(Yaitu) Dzulqa'dah dan

sepuluh hari dari Dzulhijjall"

Ibnu Jarirjuga meriwalatkan darirryra tentang firmanAllab d.' t y.'t
(Sesudah itu), iaberkata, "Sesudah kalian menjadikan-patung- anak

lembu 
-sebagai 

sesembahar-."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang

firman Allah, ott,1'6 ;4i,ri(evig @o, frngattahJ, twtika
Kami berikan kepada Musa Al Kitab [TauratJ don keterangan yang
membedalran antarayangbenar danyang salah)iaberkata, "Al Kitab itu
adalah Al Furqan, yaitu yang membedakan antara yang haq dan yang bat}il."
Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata,

"Al Furqan adalatr gabungan nama Thurat, hjil, Zabur danAl Qur'an." Ibnu

Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Musa memerintahkan kaumnya

berdasarkan perintah Tirharurya agar mereka membunutr diri mereka sendiri,

sementara orang{rang yang menyemba}r (patung) anak lembu bersembunyr,

lalu mereka semua duduk, kemudian orang-orang yang tidak menyembah

(pafung) anak sapi berdiri, kemudianmengambil belati dengantangan merek4

lalu mereka pun diliputi kegelapan yang sangat sehingga mereka saling

membunuh. Kemudian kegelapan itu sima dari mereka setelahjatuhnya tujtrh

puluh ribu korbaq setiap png terbunuh itu telatr diterima taubatrya dan setiap

yang tidak terbrmuh pun diterima taubatrya-"
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IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Mereka

berkata kepada Musa,'Apa taubat kami?' Musa menjawab,'Kalian saling

membunuh.' Lalu mereka mengambil pedang, lalu seseorang membunuh

saudaranya, ayahnya, anaknya, bahkan tidak peduli siapa yang dibunuh,

sampai terbunuhnya tujuh putuh ribu orang dari mereka. KemudianAllah

mewahyukan kepada Musa, 'Perintahkan mereka agar berhenti.' Dan telah

diampuni siapa pun yang terbunuh dan siapa pun yang tersisa (masih hidup)."

Diriwayatkan juga redaksi serupa dengan yang tadi olehAbd bin Humaid

dari Qatadah, j uga oleh Ahmad di dalam Az -Zuhd danlbnu Jarir dari Az'

Zt:[lri,.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAbuAlAliphtentang fimranAltal!

n$ Jt, (Kepada Tuhan yang meniadikan tramu) ia mengatakan,
( 6-Yalmi- Pencipta kalian. "
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'8U6{#'fr
,

*FP'J
',;i is--:r- a ilS 1:;:i H; €rit) 6 6e fa 4
Vk,#3 t:r lE r;i5cr;., 6=* nig'rt'pS

@o#.fr.j;t
"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, 'Hoi Muso, komi fidah akan

beriman kepodamu sebelum Kami melihatAllah dengan terong,t

karena itu kamu disambor halilintar, sedang kamu

menyoksikonnya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu

mati, supaya kamu bersyukur. Dan Kami naungi kamu dengan

awon, dan Kami turunkan kepodomu 'manna' don 'salwa';
Makanlah dori makonan yang baik-baik yong teloh Kami berihan

kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetopi

merekaloh yang menganiaya diri mereka sendirl" (Qs. Al Baqarah

[2]: ss-s7)

At\ti (Dan [ingatlahJ, ketika kamu berkata)adalahkalimat yang

disambungkan dengan yang sebelumnya. Konteksnya menturujukkan balrwa

yang mengatakan ungkapan ini $akni ungkapan, 'Hai Mus4 kami tidak akan

. . . dst.) adalah kaumnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan, bahwa mereka

itu adalah tujutr pulutr orang yang dipilih oleh Musa Demikian ini karena ketika

mereka mendengar kalamullah, mereka mengatakan ungkapan ini kepada

Musq makaAllatr mengirimkan api kepada mereka lalu membakar mereka.

Kemudian Musa berdoa kepada Tuhanny4 laluAllah prur menghidupkan

mereka, sebagaimana yang difirmankan-Nya di sini, €J;**,'t'
&; #U (Setelah itu Kami bangkitlan kamu sesudah kamu

mati). Penjabarannya insya Allah akan dikemukakan pada penafsiran
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suratrAlA'raaf.'

{;r(al jahra&) adalah al mu' aoyaruh(melihat langsung dengan mata),

makna asalnya azh-zhuhurr(tampak). Contoh kalimat: Al jaltr bi al qiraa'ah

(menyaringkan bacaan), al muj alnrah bi al ma'aaslei (terang-terangan dalam

berbuat maksiat), ro'aitu al amra aiahratan atatiihaaran (aku melihat

perkaranya sangat jelas), yakni tidak terhalang oleh sesuatu ptn. Al Jahrah

adalahmashdar$atakerjayangdibendakan)yangmenempatiposisihaal

fteterangan keadaan). IbnuAbbas membacanya : i:jgi Q aharatan), dengan

har akat fa t h ah pada huruf ft a'.

Untuk kata tersebtrt ada dua dialeh seperti halnya mhrah dan zahorah.

Kemungkinanjuga bacaan ini berdasarkan anggapan bahwa itu adalahjarnak

daii aahir .Penafsiran i3 
r, Ai telah dikemukakan..Umar, Utsman dan Ali

membaciulya : Ash-Sha' qah, dan ini juga merupakan bacaan Ibnu Muhaishin.

Dan maksud iiq.]gri'€:{Vadalah petir itu menyambar mereka'

'Uip;*i3 (Sedang kamu menyaluikannya) pada posisi nashab

sebagai haal $eterangan kondisi). Maksud dari menyaksikan ini adalah,

bahwa mereka dalarn kondisi melihat permulaan halilintaryang turun dan

menyambar mereka, bukan hanya bagian akhirnya yang kemudian

membinasakanmereka-

Ada yang mengatakaq bahwa yang dimalsud dengan \1 r"+ti,aA*'
al.maut (kematian), ia berdalih dengan firman-Nya J, €uli|'t'
*;.ia $uelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati)-

Tapi, tidak ada alasan untuk mengambil penafsiran ini, karcna)'ang disambar

petir itubisajadi mati sebagaimanayang diceritakan dalam ayat ini, dan

bisa juga pingsan lalu siuman sebagaimana dalam firman-Nya,

OfnVS"tl* i;;'?, (Musa puniatuh pingsan. Maka setelah Musa

sado lcembali). (Qs. AIA raaf [4 : 1a3) Di antara png menjagtrkan penaBiran

itu 6/akni mengartikan ifur"|ti dengan kematian) adatah firman-Nya,

Ufu$tS (Sedang *o*u menyaksikannya). Sebab, blla fi'Idi
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merupakan mgkapan yang bermakna kematiarl tentu redalsi ini tidak banyak

artinya, bahkan bisa dikatakan: Adalatr tidak benar melihat kematian yang

turun kepada merek4 kecuali bila yang dilihat adalah faktor-faktor penyebab

kematian

Maksud firman-Ny", ,ki*;V {Srr"Un itu Kami bangkitkan

kamu) adalah menghidupkan merek4 karena hal ini terjadi setelah kematian

mereka. AsaI maV,rn al b a )s adalah membangkitkan sesuatu dari tempafirya.

Dikatakan ba'atstu an-naaqah (aku membangkitkan unta), yakni

membangkilkannya. Contohnya adalatr perkataanAmrAl Qais:

trc . ,o lr'-t -.c o '.. o.l -.t :a-* l_t W o a*) C& J! AJ-e.rr.

Teman-temon yang tulus telah membangkitkon dengan pidato

sehingga mereka semua berdiri di antara Ghots dan Nasyvan.

Dan, perkataan Antaratr:

6nk ,s:j:ir Jt1l;fl cto'.. .otl-o9.

f-€::'{ irlt -,
Para pencari jejak itu dibangkitkan (dibangunkan)

pada suatu malom, saat suasana nyenyak tidur menyelimuti."

Mereka dihukurn dengan disambar petir adalah karena mereka merrinta

sesuatu yang tidak diizinkanAllah, yaitu melihatAllatr di dunia. Golongan

Mu'tazilah dan yang mengihrtinya mengingkari'lnelihatAllah" baik di dunia

matpun di akhird. Sedangkan golongan selainmereka UerpenOapat'Mungkin

melihatAllatr" di dunia dan 'bisa melitratAllah" di akhirats

ttAku katakan, *LihatAl Bukhari, 806 dan Muslim, l/163 dari haditsAbu Hurairah
dengan redaksi: Bahwa orang-orang berkata kepada Rasulullah saW, "Wahai Rasulullah,
apakah kami bisa melihat Tuhan kami pada hari kiamat?' lalu Rasulullah SAW bersabda,
"Apakah kalian samar dalam melihat bulan poda malam purnama?" mereka
menjawab, 'Tidak." Beliau bersabda, "Dan apakah kalian sama dalam mellihat
matahari..."

t5rl:Jt*: e,Lb u.,

\Q,
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' Banyak hadits mutawatir nan shahih yang menyatakan bahwa para

hamba akan melihat Tuhan mereka di akhirat nanti, dan ini adalah dalil yang

pasti. Tidak selayaknya seseorang berpatokan kepada rumusan-rumusan

teologis yang dikemukakan oleh para pendahulu Mu'tazilah, dan pemyataan

mereka bahwa akal telatr menetapkannya. Itu adalah klaim yang sangat rapuh

dan rwnusanyang hanya akan mengelabui orang-orang yang tidak memiliki

ilmuyangberrranfaat.

Namun, Iaqya Allah akan kami kemukakan penjelasan tentang dalil-

dalil Al Qur'an yang merekajadikan sebagai patokanny4 dan kesemuanya

itu di luar lingkup yang diperdebatkan, danjauh dari point argumen. Namun

di sini bukan tempatrya untuk mengemukakan masalah tersebut.

?t31',HLJi'AL GSi (Dan Kami naungi kamu dengan awan),yaknt

menjadikannya sebagai naungan. it3f adalah bentuk jarnak dari ziti,t r' 217

seperti halnya s aftab ah dansaftaD. Al Al*rfasy mengatakan bahwaAl Farraq

pematr berkat4 "Boleh juga dengan lafazh ghamaaim." Para mufassir telatr

menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di padang TiilU antara Mesir dan

Syam, yaitu saat mereka menolak memastrki kota yang kala itu dikuasai oleh

orang-orang yang gagatr perkasa.

Makna n;ii ,ada yang mengatakan bahwa ia adal ah at-tananjabiin,

An-Nuhas mengatakan, "Yaitu dengan tasydiidpdara'dan harakat sulam

padanuun." Dikatakan jnga ath+horranjabiin, dengan tha', dan inilah
pendapat mayoritas mufassir, yaitu gerimis yang turun dari langit ke atas

pepohonan atau bebatuan, rasa manis seperti madu dan mengering seperti

getah. Ndaknanya telah disebutkan di dalam// Qamus.

Adajuga yang mengatakan, batrwa ;ii "aA.n 
al 'asal (madu).Dan

pendapat lain mengatakan batrwa ia adalah mintrman yang manis rasanya.

Walaupun adajuga yang berpendapat bahwa itu adalah roti yang lembut.

Ada juga yang mengatakan, batrwa }|3i uAaun bentuk mashdar yang

mencakup segala sesuatu yangAllatr kanrniakan kepada hamba-hamba-Nya
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tanpa harus bersusah payatr dan bercocok tanam.

Di antara dalilnya adalah riwayat yang valid dalam Shabih Al

Bulrhari danshabihMuslim,dari hadits Sa'id bin Zaid,datiNabi SAW

e'i ,P JJt'€1, oS, q al*<! Li (Bahwacendowanadalahtermasuk

monna yang diturunftan kepada Musa)-8eTelah diriwayatkanjuga secara

pasti riwayat serupa dengannya dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan

olehAhmad danAt-T'rmidzi, dan dari hadits Jabir,Abu Sa'id dan IbnuAbbas

yang diriwayatkan oleh An-Nasa' i.

Makna Lt';-Ui,ada yang mengatakan bahwa ia adalah burung

puyul1 yaitu burung yang mereka sembelih dan mereka makan. IbnuAthiyyah

mengatakaru Sesungguhnya lt'i1;,iadalahbunng, hal ini menurut ijma'

para mufassir. Al Hudzali telah keliru ketika mengatakan:

,s:ril;t i fi t^3\ t:.t<; au v-i:;ut

Dan ia berusaha keras untuk memboginya -ftarena Allah-meniadi dua

bagian. Sungguh kalian

adaloh tebih nibnat (ebih manis) daripada salwa (madu) tcetita aht

meregulmya.

Yang demikian itu karena ia mengira batrwa l{Pi adalatr madu.

Al Qurthubi mengatakan:' Klaim telatr terjadinya ijma' tentang ini (bahwa

salwaartinya bnnrng) adalatr tidak benar. Sebab Al Muarrij, salatr seorang

pakar dalam bidang bahasa dan tafsir mengataka4 |61hwa salw a adalah madu,

dan ia pun berdalih dengan syairAl Hudzail. Lain dali itu, ia pun menyebtrtkarl

bahwa artinya memang madu menurut bahasa Suku Kinanah, lalu ia

menyebutkanryair:

L'ri c otrt\t'C.?';

se Shahih, AI Bukhari dan yang serupa dengannyq 5708 dan Muslim, 311620, di

dalamnya ada penambahan; Dan airnya adalah obat ain.

tlr'3;i rl tiy

+or*9s,6
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Kalaupun aku menimum (air dari) mata air Sulwan, maka aht tidak

akan terhibur

(sebab) alat senantiasa membutuhkanmu, meskipun sebenarnya aku

tidak membutuhlan

Al Janhari mengatakan: Satw a adalahmadu."AlAkhfasy mengatakan

(Salwo adalah bentuk jamak) yang tidak memiliki bentuk tunggal dari

lafaz)'nya,seperti halnya kata khair dan syarr. Jadi bentuk tunggalnya juga

samadenganbentukjamaknya yarasalwaa. AlKhalil mengatakan: Bentuk

tunggal salw a adalah s alw aah. Ialu ia bersenandung:

'kL;itrtLst;Er 3)$!,,s,\)a iDt3 tc

0.1-,

Dan, sungguh aku malu tuk mengingatlmnmu akan salwa,

sebagaimana habisnya salwa-salwa pada orangyang dicurahi hujan

Al Kisa'i mengatakan ,"salwoaadalah bentuk tunggal, sedangkan

bentuk j amaknya adalah s al a aw i i."

Firman-Nya, l;t (makanlah), yakni kami katakan kepada mereka:

Makanlah. Dalam redaksi ini ada kalimat yang tidak ditampakkan,

pila ditampakkan] : "Ifumi kataka4'lvlakanlah', namtur mereka

tidak mernbalas kenilsnatan depgan kesyukuzrl sehingga mereka menztralimi

diri mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak menztralimi kami." Kalimat

ini dibuang (tidak ditampakkan), dan itu ditunjukkan oleh redaksi:

!;W fr3ri'r;tS $Jt (Akan tetapi merekatahyangmenganiaya diri
m ere kn s e ndiri) atas hal itu. Didahulukanya menyebutan anfu s (dtn [yakni

&hi dulu bam kemudi zrrt'ir44ldi sini mengiqaratkan pengkhususan.

Ibnu Jarir, IbnuAl Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas tentang firmanAllah: {'# fr 6; }L (&belum Kami melihot

Allah dengan terang), ia berkata, 66-Yakni- jelas." Ibnu Jarir dan Ibnu

AbuHatimmeriwayatkandariAnas,ia'Merekaituadalahtujuh
puluh orang png telah dipilih oleh Musa-
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ffobi'6Slll (Karena itu kamu disambar halilintar). la
mengatakan, "Mereka mati."

*.; ylJ&i 6",rtot itu Kami bongkitkan kamu

sesudah kamu mati), ia berkata, "Kemudian setelah mati mereka

dibangkitlon kembali rurtuk melaqiutkan sisa urnur mereka" AM bin Humaid

dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah menyerupai itu tentang firman-

Nyu' jL:{ '; (SeteUn itu Kami bangkitkan komu).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

?3i'4L ult$i (Dan Kami naungi lamu dengan awan), ia berkata,

"Awan yang lebih sejuk dan lebih baik dari ini, yaitu awanyangAllatr akan

datangkan padanya saat hari kiamat dan yang padanya malaikat datang saat

perang Badar, awan itu bersama mereka di padang Tiih."

Abd bin Humaid dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Qatadah

tentang firmanAllah: iAi'4L vfiyi (Dan Kami noungi kanu dengan

awan), ia berkata, "Awan ini berada di gurun pasir yang menaungi mereka

dari teriknya sinar matatrari, dan mgmberikan makanan kepada mereka benrpa

mqnna dan salwa. Ketika mereka berangkat ke gurun, mannabe4afuhan

kepada mereka di tempat mereka berada seperti berjatuhannya saljtl yang

lebih prfih dari susu dan lebih manis daripada malru Momaitu tenrs berjatutmn

kepada mereka dari sejak te,lbitrya frjar hingga tefunamnla matahri, sehingga

setiap orang mengambil sebaqak png bisa mencukryiryra pada hai ittt hingga

hari ketujuhnya, lalu disimpan. Karena saat itu adalah hari Id (hari untuk

beribadah), tidak ada kesempatan untuk mengr.rtrsi penghidupan dan tidak

pula untuk mencari s€suatu Semua ini terjadi di gurun pasil"

AM bin Humaid dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia

mengatakan, "Al Manna adalahsesuatu )ang ditunnrkanAllah kepada mereka

yang menyenpai saljtr sodangkan salwa adalahunggas yang lebih besar dari

hmrng."

Waki', Abd bin Humai{ Ibnu Jarir dan IbnuAbu tlatim meriwaptkan
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dari Mujahid, ia berkata,"Manna adalah getah, sedangkan salwa adalah

burung." Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia

mengatakan, "Mereka berkata, 'Wahai Musa, apa bekal kita di sini, mana

makanan?' LaluAllah menurunkan mannakepadamereka. Manna itu turun

ke pepohonan taranjibin." Merekajugameriwayatkan dari Wahb, bahwa ia

ditanya " Apaitu manna?" Ia menjawab, "Roti yang lembut, seperti jagtxlg

atau seperti biji." Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari fu-Rabi
binAnas, ia mengatakaq'o Manna adalah minuman yang diturunkan kepada

mereka yang seperti madt1 lalu mereka mencampumya dengan air, kemudian

merekameminumnya-"

IbnuAl Mrm&ir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas,

ia berkata, "Manna itu turun kepada mereka pada malam hari ke atas

pepohonaq lalu keesokannya mereka menghampirinya lalu memakan darinya

sesuka mereka. Sedangk at salwa adalatr burung yang menyerupai burung

puyuh, mereka pun memakan darinya sesuka mereka." Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa dengannya darinya. Ibnu Jarirmeriwayatkan serupa

dengannyajuga dari Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya mengetlai salwa.la
juga meriwayatkan redaksi serupa itu dari sejumlah sahabat, tabi'in dan

generasi setelatr mereka.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas tentang firmanAllah:
(,Anij (Dan tidaHah mereka menganiaya Kami), ia berkata, "Karni
lebih mulia daripada hanrs dianiaya."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman Allah: $;:W &Aif;k c6!, (Dan tidaktah mereka
menganirya Kami; akan tetapi merekalahyang menganiaya diri mereka

s endiri). Ia mengatakan, 66-Yakni- mencelakakan."
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tr.4 & 4Eijut{"pi eyl:u;f ,it tV

Jr;;t"iri;*) F +is A rt +.,7, ali ik;s
1i) E"ii';*$*i*r.ii j,t:3 e;4;5i

l;;3-i;k q. #i,r r;-Vi1ii e,i'r13
"Don (ingatlah), ketika Kami berftrman,'Masuklah kamu ke negeri

ini (Baitul Maqdis), dan mohanlah dari hasil buminya, yang

banyok lagi enak di mana yang kamu sukoi, dan masukilah pintu

gerbongnya s ambil bers uj ud, dan katakanloh,' B ebaskanlah Kami

dari dosa,' niscaya Kami ampuni kesalahan-kesolahanmu Dan

kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang

yong berbuat baik. Lalu otang-orang yang zhalim mengganti

perintah dengon (mengerjakon) yang tidak diperintahkan kepoda

mereka. Sebob itu Kami timpakan atas orang-orang yong z.halim itu

siksaan dari langit, korena mereha berbuatfasr*. " (Q.. Al Baqarah

[2]:58-s9)

Mayoritas mufassir mengatakan, * {-ii adalah baitul maqdis."

Pendapat lain menyatakag batrwa itu adalahArih4 salah satu perkampungan

di kawasan Baitul Maqdis. Pendapat lain menyatakan, bahwa itu adalah salah

satu perkampungan di Syam.
,

IJL (Makanlah) adalahperintatr yang membolehkan.

tlre] Oang banyak lagi enak) adalatr banyak lagi luas. Lafazh ini

merupakan na't (sifat) bagi mashdar yang mahdzuf (tidakditarnpakkan),

yakni --$ila ditampakkan menladr- aHan raglndan (makarmn yang banyak

lagi luas). Bisajuga lafaztr ini statusnya sebagai haal (kaeratgan kondisi).

Penafsirannya telah dikemukakan

;t;ti (pintu) tempat mereka diperintahkan untuk memastrkinya adalatr
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pintu Baitul Maqdis yang kini dikenal dengart Bab Khiththah. Adajuga yang

mengatakan, bahwa itu adalah pintu Qubbah tempat dimanaMusa dan Bani

Israil melakukan shalat dengan menghadap ke arahnya.

Penafsiran as-sujjud sudah dikemukakan. Ada yang mengatakan,

bahwa sujud di sini adalah membungktrk. Adajuga yang mengatakarq bahwa

maksudnya adalah merendahkan hati dan tunduk. Mereka berdalih, bahwa

bila yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud yang sesungguhnya,

yaitu menempelkan dahi ke tanah, tentu hal itu akan menghalangi mereka

masuk, padahal mereka diperintahkan untuk masuk, karena tidak mungkin

masuk dalam keadaan sujud yang sebenamya.

Telah disebutkan dalam Al KasyayaflMereka diperintahkan bersujud

ketika mencapai pintu tersebut sebagai kesyukuran dan kerendahan hati

terhadap Allah. Namun Abu Hayyan di dalam An-Nahr Al Maad

menyanggahnya, ia pun berkata, "Mereka tidak diperintahkan bersujud, tapi

itu hanya sebagai batasan (ikakn) untuk terjadinya hal yang diperintahkan,

yaitu memasukinya . Karena haal (keterangan kondisi) merupakan penisbatan

pembatasan (ikatan), sedangkan perintah merupakan penisbatan

penyandaran." Argumen ini disanggah, bahwa perintah disertai bausan adalah

perintah dengan batasan itu sendiri, maka orang yang berkata,"Ukhrui

musri' an" (cepat keluar) adalah perintah keluar dengan kondisi ini, bila yang

diperintahkan keluar tapi tidak cepat, maka menurut ahli batrasa, berarti ia

mcnyelisihi perintah. Namun hal ini tidak menafikan batrwa keterahgan kondisi

merupakan penisbatan pembatasan, karena penyifatannya dengan batasan

itu memang diperintahkan, dan itu sebagai tambahan daripada sekadar batasan"

it, AAu* rafa' merrlrrrt bacaan mayoritas mufassir dengan anggapan

tidak ditampakkannya mubtada' . .Ll Akhfasy berkata, "Aku membacanya:

"^L gttlrtlroton), dengan po sisi nashabyang bermakna: Bebaskanlah kami

dari dosa-dosa kami dengan sebebas-bebasnya." Adajuga yang mengatakan,

bahwa maknanya al isti ghfoar(permohonan ampunan). Contohnya ucapan

seorangpenyair:
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t,o t. a.lyib oJ--o
//

l:r';i 6tt 
-^a*l\ ;u

Dia mendapatkan ampunan y(mg dengannya

Allah perintahkan agar dosa-dosa hamba-Nya diampuni

Ibnu Faris di dalam Al Mujmal berkata, ";+ adalah kata yang

Bani Israil diperintahkan untuk mengucapkannya, seandainya mereka

mengucapkannya, niscaya dosa-dosa mereka dihapuskan." Ar-Razi

mengatakan di dalam Tafsir-nya, "Allah memerintahkan mereka untuk

mengucapkan sesuafu yang menunjukkan pertaubatan, demikian ini karena

taubat adalah sifat hati, sehingga tidak dapat diketahui orang lain. Bila seseorang

melakukan dosa dan diketahui oleh orang atau dihukum karena suatu dosa,

kemudian setelahnya ia bertaubat, semestinya ia menyatakan pertaubatannya

kepada yang telah mengetahui dosany4 karena taubat itu tidak akan sempurna

kecuali dengan itu" Pemyataan bahwa taubat itu tidak akan sempuma kecuali

dengan cara tersebut, tidak ada dalilnya, karena sekadar ungkapan dari hati

pun sudah cukup, baik dosanya itu diketahui oleh orang lain maupun tidak.

Bahkan, bisa jadi menyembr:nyikan taubat dengan cara tertentu sehingga tidak

ada yang mengetahui selain Allah 'Azaa wa Jolla, lebihdisukai Allah dan

lebih dekat kepadaampunan-Nya. Adapun anggapan orang lainbahwa ia

masih dalam kemaksiataru maka ini masalah lain-

A ?;l (Niscayo Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu)' Nafi'

membacanya dengan htrnrfya' bertitik dua di bawah dengan harak at dlwmmah

(y ak,lrrt ytghfar). Sementara Ibnu Amir membacanya dengan huruf ,4' bertitik

dna di atas dengan harakat dhammah (yakni tughfar).Adapun yang lainnya

membacanya dengan hunrf run $a}ci 7*1, a^irnah yang tepat.

{# (kesalahan-kesalahanmu), al khathaayaa adalah bentuk

jama' daJi khathii'ah, dengan hamzah. Para pakar bahasa Arab telah

membicarakan mengenai hal ini, dan itu cukup dikerlal dalam buku-buku sharaf.

;x;li,i'-f'c (Dan kelak Kami akan menambah [pemberian

.21.,.t

. , ;) L6-r 4-
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Kamil kepada orang-orang yang berbuat baik), yakni: Kami akan

menambahkan kebaikan pada kebaikan mereka yang lalu.

l*3i adalah ismfa'il (sebutan pelaku) dari kata keqa ahsona.

Telah diriwayatkan di dalamlsh-Shobib:Bahwa Rasulullah SAW ditanya

tentang ihsan, beliau pun bersabda: itt#i o$ ,ttl ,S€ hr'r3i'oi
'Aq ifiri. ([Yait uJ, hendalmya engkau menyemb ah A I I a h ftinggal s e ol ah-

olah engkau melihat-Nya, walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya,

maka sesungguhnya-Nya Dia melihatmu.eo

){) E "$i;J ifi* i-ii Jt; (Latu orans-orans

yang zhalim mengganti perintah dengan [mengerjakanJ yang tidak

diperintahkan kepada mere:l<a). Ada yang mengatakan, bahwa mereka

mengatakan "flinthoh" ,adajuga yang mengatakan y.ang lainnya. Yang benar,

bahwa mereka mengatakan, "Habbahfii sya'aratin" Oiji di dalam gandum),

sebagaimana yang nanti akan dikemukakan riwayamya yangmarfu 'hingga

kepadaNabi SAW.

i# U{i * A jY (Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang

yang zlalim), yaitu orang yang menempatkan yang latrir di tempat yang batin

(menyembturyikanjati diriryra) unhrk menutupi, sebagaimana yang dinyatakan

di dalam ilmuushul. Maknanya di sini adalah menganggap besamyaperkara

mereka dan memburukkan perbuatan mereka. Contoh kalimat dengan

pengertian ini adalah ucapanAdi bin Zaid:

t 4t r,sat t3 L'rst,-& ?e t';it :1 ''r)t a ri \
Aht sama selrali tidak memandang kematfu, aop* mendahului

kematian

lrematian itu hal yang sangat menyakitlcan bagi orang krya dan orang

miskin."

n Muttafaq alaih,AlBukhari, 50 dan Muslim, l/40 dari hadir Umar.
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Ia mengulang penyebutan al maut hingga tiga kali untuk

mengungkapkan besarnya perkara ini'

l'f- G itu *") dengan karakat lasr ah padahuruf ra' menunrt bacaan

para ulama selain Ibnu Muhaishin, karena ia membacanya dengan harakat

dh amm ah pada huruf r a' (y ufi ruzi an) . Ar - Rij z adalah al' adz ab (siksaan).

Adapun pena fsiran al fisqtelah dipaparkan sebelumnya.

Abdunazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadah tentang firman-Nya, f-p|i )y i Fi (Mas uH ah kamu ke ne geri

ini),iaberkata, 6(-Yaitu- Baitul Maqdis." Ibnu Jarir meriwayatkan dari

IbnuZaid,ia berkata, "Ariha adalah sebuah desa di wilayah Baitul Maqdis."

Diriwayatkan olehAM bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzu, Ibnu

Abu Hatim sertaAl Hakim daniamen-shahrft -kannya, dari IbnuAbbas tentang

firman-Ny a, ,Ailki (Masukilah pintu gerbangnya), ia berkata,

"Pintu yang sempit." l:4-, (Sambil bersujtrd),ia berkat4 "Sambil ruku."

Dantentang firman-Nyu,i$7 (bebaskanlah tami dari dosa) iaberkata''
..Ampunilah." Lalu mereka masuk dari arah yang ditunjukkan, dan mereka

justru mengatakan, "Hintltah" ,sebagai ejekan. Itulah yang dimaksud firman

Auah ra'ala: )A E"{i';i $fi* 3.{i i313 (ror" orans-

orang yang zhalim mengganti perintah dengan [mengerjolanJ ltang

t idak diperintahkan kepada mereka).

Ibnu Jarir meriwaya&an dari IbnuAbbas, iamengatakan,'?intutersebut

adalah salah satu pintu Baitul Maqdis, yaitu yang disebut Bab Hiththah."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu Abu Hatim, AItr-

Thabrani di dalam l/ Kabir danAbuAsy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, "Dikatakan kepada mereka, fr-+Lilil,;1y'i
(Masukilah pintu gerbangnya sambil bersuiud). Lalu mereka pun masuk

dengan mengangkat kepala mereka sambil mengatakan,' flinthah', y utubiji

merah yang ada gandumnya-"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari
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Ikrimah tentang firman Allah: l:r+l -tli ily;i (Dan masukitah pintu

gerbangnya iambil bersuj ud),ia berkata, "-Yakni- dengan menundukkan

kepala kalian." Dan firman-Nya: ii-, iaberkata,'6-yuitu- ucapkanlatr

oleh kalian: Laa ilaaha illallaah(Tidak ada sesembahan selainAllah)."

Al Baihaqi meriwayat dal am Al Asma' wo Ash-Shifat dailbnuAbbas

tentang firman Altah, +1 j ) <rrtokanlah, " Beb aslunlah Kami dari

dosa"), ia berkata 66-Yaitu- Laa ilaaha illallaah(Tidak ada sesembahan

selainAllah)." IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan darinya ia berkata,'?intu

itu berada di arah kiblat."

Al Bukhari, Mrslim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits A:bu

Hurairah, dari Nabi SAw, beliau bersabda: i',,uir rlir lY:?\ d. E

bersujud, dan katakanlah oleh kalian,'Bebaslranlah kami dari dosa,'

niscaya Atlah mengampuni dosa-dosa kalian." Lalu mereka pun

memasuki [pintu gerbang ituJ sambil berialan mundur searah dubur

merelra, dan merela mengatakan,'Habbohfii sya'aratin' [biii di dalam

gandumJ).el

IbnuJarirdan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas dan

Abu Hurairah, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda:

,:tifr e:,,1y.ol * tbi (fii ii rt*4;tt r2;l a$ ',at gv;

14 e ehi (Mereka memasuki pintu yang merela diperintahkan

untuk memasukinya sambil bersujud, tapi mereka iustru berjalan

mundur searah dubur mereka sambil mengatakan, "Habbah fii
sya'aratin" [biji di dalam gandumJ)" Riwayat yang pertama lebih kuat

karena terdapat dalam Ash-Shafoifoair. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

mengeluarkan riwayat lainnya di samping kedua riwayat ini.

et Muttafaq a/ari, Al Bukhari,3403 dan Muslim, lD3l2 dari haditsAbu Hurairah.
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IbnuAbu Syaibatr meriwayatkan dari Ali, ia berkata,'?erumpamaan

kita pada umat ini adalah seperti halnya bahteraNuh dan seperti BaD Uithtlah
pada sejarah Bani Israil."

Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

mengatakan, "setiap kata 7 lt (termasuk katal'*s pada ayatini) yang

disebutkan dalam kitabullah, maksudnya adalah adzab (siksaan)."

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Usamah bin

Sa'id, Sa'd bin Malik dan Khuzaimah bin Tsabit, mereka mengatakan,

"Rasulullah SAW bersab daz 'e,, ";,tt :rqtl ,+tiO !1" ,? I olW tja b$

a'i:ru fi f t\'^fr"6i'; ,il: ,V tils >ti r+ Cti ,f t\os 6$ ,n<ri

(Sesungguhnya tha'un [wabah penyakitJ ini odalah siksaan dan sisa

adzab yang diodzabkon kepada manusia yong sebelum kolian. Karena

itu, bila -tha'un- itu terjqdi di suatuwilayah dan lulian sedang berada

di sana, malrn janganlahlaliankpluar darinya, dan bila sampai khabar

kepada lralian bahwa -tha'un- itu terjadi di suatu tempat, malca

j anganl ah lrnlian memasukilqru\." n

e Mattafaq alaih,Al Bukhari,3473 dan Muslim,lll73l dari hadits Usamah.
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/,./ t\1

i*t qrr,.i' pi *:ei 3;frJ fi *.6,iies i*, a_iv.it,iti rt",:Ai 3;fi33 $ -'-e
/ I zoz

@1-'ri;-
"Dan (ingotlah) ketiko Muso memohon oir untuk houmnya,lalu

Kami berJirmon,'Pukullah batu itu dengan tongkatmu,' lalu
memancarlah daripadanya dua belas mota oin Sungguh tiap-tiap

s uhu teloh mengetah ui tempat miiumnya (masing-masing). Mahan

dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, don jonganlah kamu

berheliaran di muka bumi dengan berbuat kerusokan. Dan

(ingatloh), ketika kamu berkata, 'Hai Masa, kami fidok bisa sabar

(tohan) dengon sotu mocom makanan saja Sebab itu mohonkonlah

untuk Kami kepada Tuhanmu, agor Dia mengeluarkan bagi Komi

dari apa yang dilumbuhkan bumt, yaitu: sayut-mayutnya,

hetimunnya, bawang putihnya, kacang adasnyo, dan bawang

merahnya' Musa berkatar' Maukoh kamu mengombil yang rendoh

sebagai pengganti yang lebih baik? Pergiloh kamu ke suatu kota,
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pasti kamu memperoleh apo yang kamu mintu' Lalu

ditimpahkanlah hepada mereka henistaan dan kehinaan, serta

mereka mendapat kemurkaan dariAllah. Hal itu (teriadi) karena

mereka selalu mengingkari ayat-ayatAllah dan membunuh paro

nabi tanpa alasan ytng benar. Demikian itu (teriadi) karena mereka

selalu berbuat durhaka Ao" *dffii batas-" (Qs. Al Baqarah [2]:

!-Ai (memohon air): Istisqa' dilakukan ketika tidak ada air dan

tidak turun hujan. Maknanya secara bahas a adalah thalab as-saqaa (minta

air), sedangkan secara syari'i adalah shalat dan doa untgk memohon hujan

yang sifamya telah dicontotrkan dari Nabi SAW.e3

';.;Ji @atu):Kemungkinan maknanya adalah batu tertentu, sehingga

alif lam disini berfungsi sebagai penunjuk. Kemungkinanjuga tidak tertentq

sehingga firngsi alif lamdi sini untuk menunjukkanjenis. Makna ini lebih

tepat terkait dengan mukjizat dan lebih kuat untuk menjadi hujjah-

.r:;-{13 (talu memancarlah), di sini ada kalimat yang mahdzuf

(dibuang/tidak ditampakkan), perkiraannya -bila ditampakkan-:

Fadharaba fanfaj arat (maka ia pun memukulkan, lalu memancarlah).,4/

Iffiaar adalah al insyiqaaq (memancar). Infaiara al maa'u infijaaran

(air memancar dengan sebenar-benarnya). Ad aprtn al furaft adalah tempat

memancamyaair.

IbnuAthiyyatr mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa

batu tersebut persegi empa! dari masing-masing sisinya memancar tiga buatr

mata air, yaitu bila Musa memukulnya, maka memacarlah mata air darinya"

dan bila mereka sedang tidak memerlukaq pancaxannya berhenti."

)LF (tempat minumnya [masing-masing)-Al MasyraD adalah

tempat minum. Ada yang mengatakaq bahwa ihr adalah air yang diminun. Ini

loLihatAl Bukhari, l0l2 dalam pembatrasan tentang istisqa', dan Muslim, 11612413.
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menlnjukkan, batrwa setiap mata air diminum oleh satu kaum dari merek4

tidak disertai oleh yang lainnya. Ada juga yang mengatakan, batrwa masing-

masing suku mrcmpunyai mata air tersendiri antara mata air-mata air tenebut,

dan mereka tidak beralih kepada mata air lainny a. Al Asb aarft adalah anak

keturunan dari kedua belas orumg anak-anak Ya' qub.
t

i 7L 1Ua*aA an\. yakni: Kami katakan,'Makanlatr manna dan salwa4

dan minunlah air yang memancar dari batu itu."

ifr,3 (berkeliaran), wa'atsaa ya'tsaa 'atsyan, dan wa'atsaa

ya'tsuu 'atswan, settawa'aatsa ya'iitsu 'aitsan adalah tiga dialek yang

maknanya sam4 y uu afs ada (merusak).

,-# (dengan berbaut kerusakan) adalah haal muakkadah

(penegas keterangan kondisi). Disebutkan didalamAl Qamus: 'otsqa seperti

pola ramaa, saghoa danradhaa, 'aitsan 'uwutsan 'aitsaanan, wa'atsaa

ya'tsuu 'utsuwwan, artinya afsada (merusak). Disebutkan dalam Al
Kasysyaf, Al' At sya adalah asyaddul fas aad (sangatrusak). Maka dikatakan

kepada merek4 "Janganlatr kalian terus menerus berbuat kerusakan dalam

kondisi rusaknya kalian." Demikian ini karena mereka terus menerus berbuat

kerusakan.

y5;6 Jb'#;) (Kami tidak biso sabar [tahanJ dengan

satu macam makanan sajo). Ini ungkapan kegelisahan dari mereka dengan

kondisi nilcnat tersebr[ rezeki yang bai( dan kehidrpan yang menyenangkan.

Mereka justru melirik kqpada apayangpernah mereka rasakan berupa

kehidtrpan yang sengsara.

it ti\'i',jt 3r[t y '"tt
Sungguh orang sengsara itu terpikat dengan kesengsaraan ia tidak

alran dapat menghalaunya bila (kesengsaraan itu) datang

Kemungkinan juga bahwa ini bukan ungkapan kerinduan mereka

terhadap kondisi yang pemah mereka alami berdasarkan kesenangan hidup

,
olCi 1;uu,

TAFSIR FATHUL QADIR 357



yang mereka alami saat itu, tapi merupakan ungkapan kebosanan mereka,

sehingga mengingatkan mereka kepada kebiasaan mereka dahulu,

sebagaimana l,*rabar-khabar yang diceritakan kepada kita mengenai mereka.

Al HasanAl Bashri mengatakan, "Mereka itu dulunya adalah orang-

orang yang suka mengkonsumsi bawang bakung, bawang merahdanadas

(sejenis kacang), lalu mereka ingin kembali kepada asal mereka, yaitu asal

yang buruk. Watak mereka merindukan kebiasaan yang telah menjadi tadisi

mereka, maka mereka pun berkata : -v$ )5 Ar'# i (Kamr tidak

bisa sabar [tahanJ dengan satu macam malmnan saja). Yang dimaksud

dengan satu macam makanan adalahmanna dansalwa,padahal keduanya

adalah duajenis makanarU tapi karena mereka memakarurya secara gabtrngan,

sehingga mereka menganggapnya sebagai satujenis makanan saja."

Pendapat lain menyatakan: Hal itu karena berulang-ulangnya kedua

makanan itu setiap hari, tidak ada yang lain selain keduanya dan tidak ada

gantinya

Kata'4pada kalim at ,: ;* lL (dari apa yang ditumbuhkan),yakni

dikeluarkan (bumi). Al Akhfasy mengatakan, bahwa a,a ini sebagai tambaharL

nzrmun Sibawaih menyelisihi pendapatry4 karena tidak boleh ada tambahan

padakalimatpositif,

An-Nuhas mengatakan, "AlAkhfasy berpendapat demikian, karena

iabelum menemukan mofuul (obyek) bagi lafazh q-A {*tnguluarkan).
Oleh karena itu ia ingin menj adikan U: (yang terdapat pada kali mat: Q)
sebagai maful-nya(sebagai obyek penderita a*i k* ["ria e;). Nam;
pendapat yang lebih mengena adalah pendapat yang menyatakan bahwa

maf ul -nya mahdzuf (tidakditampakkan), karena konteksnya menunj ukkan

demikian. Yakni 
-perkiraannya 

bila ditampakkan-: Yukhrij lanaa

ma' htulan (mengeltrarkan makanan untuk kami)."

l4ii|y (yoirr, Sayur'mayurnya) sebagai badol dari U (yang

terdapat dalam latazcr-Q) att g* mengulang furuf . Al Baqatadalah setiap
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tr:nrbnlranyangtidakmemilikibatang,sedangkan asy-syojaradalahtumbuhan

pngmerrilikibatang.

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf: " Al Baqal adalah tanaman hij au

yang ditumbuhkan bumi (sayuran), dan yang dimaksud pada ayat ini adalah:

Sayur mayrr segar yang biasa dimakan oleh manusia, seperti: lada (merica),

seledri, bawang perai (bawang bakung) dan serupanya."

Al Qitstsaa', dengan harakat l<asrah pada huruf qaf atatfathah

(qatstsaa),yang pertama bacaan jumhw (qitstsaa) sedangkan yang kedu4

qatstsaa', bacaan Yalrya bin Watstsab dan Thalhah bin Musharrif, maknanya

sudah cukup dikenal (yaitu mentimun).

Al Fuum, adayang mengatakan, bahwa itu adal ah atslsuum(bawang

putih), bahkan Ibnu Mas'ud membacanya dengan huruf lsa'(yakni tsuum).

Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Mas'ud. Pendapat lain

menyatakan,bahvra al fuum adalah al hinthah (gandum), inilah pendapat

mayoritas mufassir, sebagaimana yang dinyatakan Al Qurthubi yang

AlJauharijuga "Ats-Txntmadalahalhirulnh(gandum)."

Selain ittg yang berpendapat sama adalah Az-h$aj danAl Akhfasy, dan ia

menge,mukakansyair:

i; :t.,: 6 4;-:t':s1 :b&k G+i*n
Dulu aht mengira diriht sebagai orongyang paling koya.

Dia telah meninggalknn Madinah dari menanam gandum.

' Pendapatpertama dilontarkanolehAl Kisa'i danAn-Nadhrbin Syamuel,

di antara penguafirya adalatr ucapan Umal'5rah bin Abu Ash-Shalt:

,H$Lr;7[ *'r?t W
Rumah-rumah merelca pada saat itu terlihat jelas,

'rVo tt; ;Y 43tr',itt
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di dalamnya terdapat lcebun-kebun, bawang putih, dan bawang

merah.

Hassanmengatakan:

b'-;Jtiipt&w Jitri !u7!r';:r'
Kalian adalah manusia yang nenek moyangnya rendahan,

malranan kalian adolah bawang putih dan bawang merah'

Pendapat lain menyatakan bahwa al fuum adalah as -sunbulah (padi).

Ada juga yang mengatakan, bahwa ia adalah al himsh (kacang humus).

Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah biji-bijian yang biasa digunakan

untukbahanroti.

Al Adas (kacang adas) dan a I bashal (b.awang merah) sudah cukup

dlkenat. Al Istibdaat adatah menempatkan sesuatu di tempat lainnya.

;;;1 6, r" g re ndah),tentang ay at ini Az'Zuj aj berkata, "Ia diambi1

dai ad-dunuww,yakri al qurb (dekat)." Maksudnya pada ayat ini adalah:

Apakah kalian menempatkan ha]-hal ini pada posisi manna dan salw a yang

lebih baik dari itu semua, dilihat dali segi kelezatarmya, dari segi s4mpainya

dari Allah tanpa perantaraan satu pun dari makhtuk-Nya dan segi kehalalannya

yang tidak mengandung syubhat, dan dari segi mudahnya untuk

memperolehnya?

(hi6, (Pergilah kamu ke suatu kota) yakni singgahlah.

Penafsiran teniang al hubuuthtelah disebutkan sebelumnya. Konteksnya

menunjukkan bahwaAllah menginginkan mereka untuk memasuki kota.

Pendapat lain menyatakan bahwa perintah ini untuk menurjukkan ketidak

milmpuan mereka (untuk melakukan itu), karena saat itu mereka berada di

padang Tiih. Ini senada dengan fi rm*-Nyu, l::rr; 31'6:r+ 1 ; ; (Jadil ah

lmmu seknlianbatu atauDesr). (Qs.Al Israa' [17]: 50). Di+ashrif-karurya

kata ,,1di sini karena terpadunya 'alam darr ta'nits' sebab kata ini

berbentuk tsulatsi (berakar kata tiga huru0 dengan sulam di tengahnya,
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kata ini boleh di-tasftrilkarena terjadinya dua sebab (yaitu sebagai 'alam

dan ta'nits). Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan Al Kisa'i.

Sementara Sibawaih danAl Khalil menyatakan, batrwa itu tidak boleh di-

tashrif,dan keduanya mengatakan, "Tidak ada 'alamiyyah di sini, karena

yang Allah maksud adalah sebuah kota di antara kota-kota, tapi yang

dimaksud bukanlah nama kota yang sudatr dikenal (bukan Mesir)." Namun

pendapat inijug kontadiktifdenganyangtampak.Al HasaruAbanbinTaghlib

dan Thalhah bin Mushanif membacanya tartpa tamv in, demikianjuga yang

tercantum dalarn MushafUbai dan Ibnu Mas'ud.

G.iij 131Ji Llr,i' tr'i) (L a I u d i t i m p a h ka n I a h ke p a d a

merelra lcenistaan dan kelhinaan)aaaan aitetaptannya hal itu pada mereka,

dan itu terus menenrs terjadi pada mereka, tidak pernahberhenti, di samping

menunjukkan batrwa hal itu melingkupi mereka seperti halnya kubah yang

yang menrtrrryi setiap yang adadi dalamnya.Al F razdaq Ba$u

Jariramengatakan:

J:;lti7tKir .,

Laba-laba telah menyulam jaringrya untulonu,

dan kitab yang ditur:unkan telah menghuhtmmu dengan itu

lni benhrk ungkapan syair celaan yang mendalam, sebagaimana bila

digunakan untuk menyanjung, maka posisinya menjadi sangat tinggi, Contoh

lainnlra adalah uc:rpan seor,mg penyair:

Sesungguhnya kepribadian, kcberanian dan kemurahan hati,

berada dalam htbah yang dipancangkan untuk menghadapi lbnu

Al Hasyraj.

ft aUar yang diberitakanAllah ini sudah diketatrui pada setiap zrrmar\

karena yahudi 
-semogaAllah 

merendahkan mereka- adalah komunitas

.rr? ;5i

.,
1e9 -).(J

A.:rrLj{!'a'a5'U*

,
ol,
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yang pating nista, ealing hina dan pAling k€rdil, tidak pemah ada pemerinhhan

yang menggahngkan mereka, tidak pemalr ada panji yang berkibar di atas

kepala merek4 dan tidak pematr ada wilayatr tersendiri yang mereka diami.

Namun demikian mereka masih terus menjadi hamba-hamba yang durhaka

di setiap zaman, dan menjadi biang keladi setiap kerusakan di setiap masa.

Siapa pun di antara mereka yang memiliki harta,batrkan sekalipulr sangat

banyak, ia akan menampakkan kemiskinan dan mengenakan pakaian yang

hin4 dengan maksud melindungi dirinya dari ketamakan orang lain terhadap

hartanya, baik dengan cara yang normal, misalnya dengan membayar upeti,

maupun dengan cara yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak

orang{mng ztralimpngberanimenartangAlahdengromelakukankeztraliman

terhadap orang yang tidak mampu membela dirinya

_2i-tl maknanya adalah rai a' uz (kembali), dikatakan: B aa' a b i kadz,oa,

artinya kembali dengan membaraa nu Baa' a ila al mubao' ah,yakni kembali

ke rumalr.,4 I Bav,aa' adalahar-ntjuu' $emhh), dikalakan: fumfii lwafual

amr ba,naa'(mereka dalam hal ini sama), yakni sama. Semuanyakembali

kepada satu makna . Baa' a fulaan bi fulaon(fulan setara dengan fulan) bila

benar-benar sebanding. Contohryra dalam ucapan seorang penyair:

.fuu. ifur i';.t 6rG 4,,,f: !"{.& r#t(
Mengapa para penguasa tidakberhenti dan menahan'diri dari

memerangi kami, tidawah sarna darah -yang 
ditumpahkan kecuali

dibayar) dengan dorah.

Adapun Fng dimatsud pada ayat ini: Bahura mereka kembali mendapat

kemurkaan dariAllalL atau menjadi sengsara karena kemurkaan-Nya.

Penafsiran tentang at ghadhabtelah dijelaskan sebelumnya'

Katapenunjukpadakataeltoa't*lmenunjukkankepadahal-hal

yang telatr dipaparkan ketika menyinggung tentang adz-dzillah ftehinaan),

dan yang setelahnya, yang disebabkan oleh kgflmya mereka terhadapAllalt
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dan karena mereka membunuh para nabi-Nya secara tidak haq padahal

mereka semestinya mengikuti paranabi itu dan mengamalkan ajarannya. Dan

ungkapan ini tidak berfrrngsi sebagai pembatasan (yakni ungkapan secara

tidak haq, sehingga seolatr-olatrjika sesara haq dibolehkan membunuh para

nabr). Oleh karena itu dikatakan: Tidak boleh terjadi pembunutran para nabi

dengan alasan apa pun, karena mereka adalah ma'shum (terjaga dari

kesalahan).

Jadi yang dimaksud pada ayat ini adalahmenyatakan betapa besarnya

perkara ini, dan ini adalah mumi berupa kezhaliman. Bisajuga dikatakan:

Bahwa tidak ada yang haq dalam keyakinan mereka yang batil itu, karena

para nabi 
-semoga 

shalawat dan salam Allah dictrahkan atas mereka-
tidak menentang mereka dalam unrsan harta mauprm kehormatan, bahkan

menunjukkan mereka kepada kemasalahatan,gama dan dunia Dulangnya

kata penunjuk adalah sebagai penegasan dan mengindikasikan besarnya

ped<ara itu atas mereka Kemudian semua redaksi yang setelah kata perunjuk

pertama dan kata penunjuk yang kedua adalah sebab ditimpahkannya

kehinaarL kenistaan dan kemurt<aanAllah atas mercka

Pendapat lain menyatakan: Boleh juga kata penunjuk kedua

menunjukkan kepada kekufuran dan pembuntrhan 
-para 

nabi-, sehingga

hal ini menjadi sebabnya. Tapi pendapat inijauh dari t€pat

Al I'tidao' adalah melampaui batas dalam segala hal.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allatr:

#,6,; [E-iJii)tS {Oo" [ingatlahJ kctiko Musa memohon air
untuk kaururya), ia berkat4 "Itu ted adi di padang Tiih. Musa memukulkan

batu untuk mereka, lalu memancarlah dua belas mata air, yang mana bagi

setiap suku dari mereka safu mata air untuk mereka minum darinya."

Diriwayatkanjuga png senpa dengannlaa olehAbd binHlmaid dari Qatadah

dan Mujahi4 dan oleh IbnuAbu Hatim dari Jrn naibir.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim moiwEra*m dari IbnuAbbas terilang
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furranAllah : rr4 : -e|,rb': Ai*X $I @aioganlattkmru bertreliuot
di mulra bumi dengan' berbuat kerusakan), ia berkata,'Janganlatr kalian

menyebarkan kerusakan di bumi." Ibnu Jarirjuga meriwayatkan seperti itu
dari AbuAl Aliyah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, ia
mengatakan, "Yakni: Dan janganlah kalian berjalan dengan melakukan

kemaksiatan" AfiittazzaqdaaAbd bin Hurnaid meriwayatkan dar-i Qatadah,

ia mengatakan, "Janganlah kalian berjalan di mt{<a bumi dengan berbuat

kerusakan "

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang

firman Allah: ts)16 AL'# j (Kami tidak bisa sabar [tahanJ
dengan satu macam makanan saja), ia berkata, "Mereka memintamanna

dan salw a dtganttdengan sayur-mayur dan makanan lainnya yang disebutkan

itr"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim

dari Ibnru Abbas teirtang fi rman-Nya:'Q-,;t, ia magntakar\

'Roti." Dalam lafrztr lainrya, "Crandtm." Dalam laszh lainqa,'llerigu" Ib,nu

Abu Hatim meriwaya&an dariryra, Ia mengatakaq "Al fuum adalahbawang

putih.' Ibnu Jarirjuga meriwalatkan seperti itu dariAr-Rabi' binAnas.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, balrwa ia membac a: Utrt (watsaumihaa). IbnuAbuAd-Dunya

meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia mengatakan, "Bacaanku sama

dengan bacaan Zai{ dan aku telah mengambil sekian belas huruf dari b acamr

Ibnu Mas'ud, salah satunya adalah ini: V$ W.q ry i (Min baqlihaa

w a qitsts aa' ihaa w a ts aumihaa).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

,r:J '; ,s$i lrang rendah),ia berkat4 *-Yal<rf- yang lebih buruk."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadahtentang firman-Nya:

,'hib, (Pergilah komu ke suatu kota),ia berkata, "-Yakni- salatr

satu kota-" Ibnu Jarir meriwayatkan dariAbuAlAlifdlL "Itu adalah Mesirnya
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Fir'aun" Diriwayatkanjuga senrpa itu oleh IbnuAbuDard dan IbnuAlAnbari

dariAlA'masy.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firmanAllah:
f\'yi+A;4 (Lalu ditimpahkanlah kepada mereka kenistaan), ia

berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yarg me,mbayanpeti." AMr:rrazaq

dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dan Al Hasan, ia berkata,

"Ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan, yaitu mereka membayar

upeti denganpatuh sedang mereka dalam keadaantunduk-"

Ibnu Jarir meriwaya&an dari Abu A AliyulU ia mengatakan, '7l
maslconahadalahkemiskinan."

Ibnu Jarir meriwayatkan daxi Adh-Dhahhak mengenai firmanAllatr:

$ U;4;itl (Serta mereka mendapat kemurkaan dari Altah), ia

berkata, "Mereka bertrak mendapat kemurkaan dariAllah-'Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: iW (Serta mereka

mendapat), ia berkata, "Berubah." Abu Daud Ath-Thadisi dan IbnuAbu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia bertata, "Bad Israil pernah

membunuh tiga ratus nabi dalam sebari, kemudlm meryka mendirikan pasar

sayur mayur mereka di akhir siangnya."
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{\ ;^; il l"#l: --{;Alt b\ti'isiS 1r-r;'r,{i 

"1,I:p ttry+ i; etry1.;: ifitg$
@i';'Aii!, W

" Ses ungguhnya orang-orang muhmin, orang-orang yah udi, orang-

orang nashrani dan orang'orang sabi'in, siapa saia di antara

mereka yang benar-benar beriman kepadaAllah, hari kemudian,

dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan

mereka Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula)

mereka bercedih hatl" (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

Suatu pendapat menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang-

orang yang beriman ini adalatr orangorang munafilg dengan btrkti, penyebutan

mereka disandingkan dengan penyebutan orang-orang yahudi, nashrani dan

shabi' irU yakni beriman secara latrir. Narnun pendapat yang tepat bahwa yang

dimaksud adalatr orang-orang yang membenarkan Nabi SAW dan termasuk

parapengilortrya- SeolaholahAllah S$ThendakmenjelaskarU bahwa kondisi

pemeluk agama Islam dan kondisi para pemeluk agama-agama yang

sebelumnya berpatokan pada satu hal, yaitu; Barangsiapa di antara mereka

beriman kepadaAllah dan hari akhir serta melahrkan amal shalilU maka ia

berhak memperoleh ganjaran yang telah disebutkanAllah. Dan barangsiapa

melewatkarury4 maka ia luput dari semua kebaikan dan dari semua ganjaran,

yang sedikit maupun Yang banyak.

Yang dimaksud dengan al iiman di sini adalah apa yang

telah diterangkan oleh Rasulullah SAW saat Jibril bertanya kepada

beliau mengenai iman, yang mana saat'itu beliau bersabda,

:?t:? )ri,t *:tt *i #j bu.;,;i;:1 (YaituJ hendaknva

englrau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para

rasul-Nya dan takdirnya, yang baik maupun yang buruk).Dan tidak ada

366 fAFSTR FATHITL QADIR



yang memiliki karakter keimanan ini kecuali orang png merreluk agama Islam,

adapun orang yang tidak mempercayai Muharnmad SAW dantidak pulaAl

Qur'arl maka bukan orang beriman, sedangkan orang yang beriman kepada

keduanya (dan hal-hal tadi), maka ia menjadi muslim lagi mukmin, dan tidak

lagi sebagai yatrudi, rnsharani maupun majusi.

i3iti, artlnya adalah menjadi orang-orang yahudi. Pendapat lain

menyatakarl bahwa ini adalatr penisbatan kepadaYahrdza bin Ya' qub, dengan

dzal berl;rtk satq lalu orang Arab menggantinya dengan dal tanpa tjitrk. Ada

juga yang mengatakan bahwa malara i3':ti adalah taabuu(mereka bertaubat),

karena mereka bertaubat dari penyembahan anak sapi. Contohnya dari firman

Altah Ta'ala, iitV;^t3t, {S"rrngguhnya kami kembati [bertaubatJ
kepada Engkarz). (Qs. Al A' raaf [7] : I 56), yakni kami bertaubat.

Disebutkan dalam Al Kasysyaf.Maloa i:':f aAafaU mastrk ke dalam

afmaYahtrdi.

Tentang kata U'*3)i,Sibawaihmengmakm, Bentuk tunggalnya

adalahnashraandatnashraonah,sepertikatanahtoofiatno&naanah."

[.alu ia menyenandungkan qair sebagai buktiqra:

O.

t-*lt ,5 t;\
o.b

#t &a l-z z
olJ

Engkau melihatnya saat mendatangi Isya dengon diom-diam

dan ia pun berhtrban, padahal ia seorang noshrani Syamis

Yanglainqameng&kan:

L.c1t...o ,o -..

f dUtP c)r^-' 6lr'r;?t'-? u3uisli

Keduanya bersunghtr dan mensuj udkon kcpalanya

sebagaimana seorangwanita nashrani sujud tanpa condong.

Selanjutnya Sibawaih mengatakan, *Tapl tidak digunakan kecuali

dengan menambahkan ya' nisbah,sehingga dikatakan: Rajulun nashraani

TAPSIR FATHUL QADIR 367

G



(laki-laki nastrani) dan imra' ah nashraaniyah(wanita nashrani)."

Al Khalil mengatakan, "Bentuk tunggal dd 
-{*li 

adalah

nahsraa." Al Jautrari mengatakan, "Noshraan adalah nama sebuatr desa di

Syam, ke sanalah dinisbatkannya oftIng-ormg nastgani. Adajuga desa yang

bemaanNaoshliaft. Berdasarkan ini, makayaa' tersebut adalah ya' nisbah."

Disebutkan di datam At Kasysyaf. "sesunetruhnya ya' tersebut untuk

mubalaghah(menunjtrlkan sangat), sebagaimana padatala ahmaraa(sangat

merah). Mereka disebut nashaaraa karena nosharuu al masiih (mereka

menolongAllv{asih)."

';I*)i adalah bentuk jamak dan stuabi'. Adajuga yang mengatakan,

batrwa itu bentuk j amak dari shaab .Para ulama berbeda pendapat mengenai

cara membacany4 kecuali Nafi ' membacanya dengan hamzah. orang yang

membacaoya dengan homzah, berarti menganggapnya dari kata' shab a' a''

dikatakan: Shab a' at an-nujuumapabila bintang-bintang itu muncul, dan

dikatakan s haba' at tsaniyytul gulaamapabila gigi si anak keltrar. Adapun

yang membacanya tanpa lwnmh,benrilmenganggapnya berasal dari kata

shabaa-yashbuu,yangarttnyacondong.lvlak,tnash-shaabi'zsecaraliteral

adalatr orang png keluar dan condong dari satu agama ke agA-a lairu Karena

ihrlah orangorangArab dulu mengatakan kepda oranglang memehrk Islam,

"Qad shaba'a" (iatelah murtad, yakni telah keluar dari agama lama dan

memeluk agama baru). Golongan ini disebut sftaaD i' ah,Y,arera,mereka keluar

dari agama yahudi dan nashrani, lalu mereka menyembah malaikat'

FLr;r; j {Siopa saja fdi antara mereka] yang benar-benar

beriman lcepada Altah),kalimat ini pada po sisi noshab sebagai badal dai

kalimat " O rang-or ong yang b eriman" dansetel4hnya. Tentang pgngertian

iman telah dipaparkan . Khabar 6f uaurun kdimat: €;i ii-t3 1*atra

merela alan menerima pahala) dan bisa juga kalimat 6( J6 ry (s iapa

saja di antara merefto yang benar-benar beriman kepada Allah),ya1,g

berada pada posisi rafa' sebagar mubtada', dan Htabarnyaadalatr kalimat:

i';t iil3 1*rrtka alcan menerima pahala) keduanya adalah khabar
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nol,.'Aid'nyumuqaddctr(trrrrpttcembalinyadiperkirakan)dikalimatpertam4

yakni 
-bila 

ditampakkan-: "Man aaman minhum" (siapa saja di antara
merelra yang b enar-b enar b e r iman). Masuknya/a' pada khab ar karena

mu b t aa da' -ny a mencakup mak,aa sy ar t h.

$;Aii !, #:t*56 luir"oyo tidak ada kekhawatiran
atas mereka, dan tidak [pulal merelca bersedih hati). (es. Al Baqarah

[2] : 3 8) penafsirannya telah dipaparkan sebelumnya.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Salman, ia berkata, "Aku pemah

bertanya kepada Nabi SAW tentang para pemeluk agama yang dulu aku
bersama merek4 lalu aku menceritakan tentang shalat dan ibadatr mereka.

Maka turunlah: i t"S 1$i', i;t; uii'i:\ {5, *nssrrhnya o r ang- o r on I
mulonin, orang-orang yahudi) al aayah. Al V/ahidi juga meriwayatkan

senrpa dengannya dari Mqiahid. Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

.dariAs-Suddi mengenai sebab turunnya ayat ini, menyerupai riwayat yang

telah disebutkan, dan mengemukakan kisah yang pardang.

Abu Daud di'dalam An-Nasifut wa Al Mansuht,Ibnu Jarii dan

Ibnu Hatim, meriway,atkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allatr:
i5"6 6$'b i];l; ;ii 6\ &esunssuhrrya orang-orang mubnin, orang-
orangyahud),iaberkata, "Lalu setelah iniAllah menurunk€ ' "'
;.;l:i','ii;:;;i'rrr.rrilf r#j,r#W;#,ff.
mencari agama selain dari agoma Islam, maka seluli-l@li tidaklah akan

diterima [agama ituJ daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-

orang yang nrgr)" (Qs. Aali Imraan [3] : 85).

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia berkata,

"Dinamakan yahudi karena mereka mengatakan, intYi Jr.

(Sesungguhnya kami kembali [bertaubatJ kepada Engkau)." (Qs. Al
A'raaf [7] : I 56). IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'u4 ia berkata

"Kami lebih mengetahui dari mana asal penamaan kaum yahudi dengan nama

yahudi. Yaitu dari perkataan Musa AS, cJjl 1n:' 
(1, lsr runggt hnya kami
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lcembali [bertaubatJ kepada Engkaa). (Qs.AlA'raaf [7]: 156)Danftami

lebih mengetatrui) rnengapa kaum nashrani disebut nashara. Yaitu dari

perkataan Isa AS, $:Ut'V:; (Jadilah lcamu penolong-penolong

fagamal Allah)." (Qs. Ash-Shatr [6 I ] : la)

AbuAsy-Syaikhjuga meriwayatkan redaksi yang serupa ini. Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Qatadah: Mereka disebut nashara karena suatu desa yang

bemamaNasiratr.

Diriwaya&an oleh Ibnu Sa'd di dalarn Thabaqat-nyadan Ibnu Jarir,

dari IbnuAbbas, ia berkata, "Dinamakan nashar4 karena desanya Isa disebut

nashirall"

AMunazzaq, AM bin Humaid dan IbnuAbu Hatim meriwaptkan dari

Mujahi4 ia berkata" " Shaob i' un adalah suatu golongan di antara yahudi dan

nashrani. Sedangkan Majusi tidak berag ama." AHunazzaqmeriwayatkan

darinya" ia berkat4 *IbnuAbbas berkata" lalu dikemukakan redaksi serupa

dengarurya tadi. S€lain ini, masih ada riwayat lainnya mengenai penafsiran

Slubi'in.
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;T1ij;i'j#ji **Gg

@&&ii,tuo.;1
"Don (ingottah), ketika Komi mengombil janji dori hamu dan Kami
angkotkan gunung (Thursino) di atasmu (seruya Komi bertirman),

'Pegangloh teguhaeguh opa yong teloh Kami befikon kepodamu

dan ingatlah selalu opa yang oda di dolamnya, agar kamu

bertakwa' Kemudian hamu berpaling setelah (odanyo perjanjian)
itu Maka kalau tidak ada karuniaAllah dan rohmabNyo otasmu,

niscoya kama tergotlong orong-orang yang rugl Dan sungguh telah
kamu ketohui orang-orang yong mclanggu di ontaramu.pada hafi

Sobat,lalu Komi berfirman kepado mereho,'ladilah kamu kero
yang hina'Mako Kami jadikan (yang demihian) itu peringoton

bagi orang-orong pado mosa itu, dan bogi mereko yong dotong
kemudian, serta menjadi pelajaran bogi orong-orang yang

bertohwu" (Qs. Al Baqarah l2l: $a6)
t:Sli sy (Dan [ingatlahJ, ketika Kami mengambil)pada posisi

nashab karena 'amil muqaddar ftarena dipenganrhi oleh kata kerja yang

diperkirakan), yaitu "udzkuruu" (ingatlah), sebagaimana yang telah

dikemukakan beberapa kali. Penafsiran tmtang al mitsaaq sudah dipaparkan.

Maksudnya di sini: BahwaAllatr SWTmengambiljanjitss pada merek4 yaitu

agar mereka mengamalkan apa yang telah disyari'atkan hgi mereka di dalam

ThuaL dan yang lebih umum atau lebih lrtusus dari itrr.
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')rhi adalah nama gunung tempat Allah berbicara kepada Musa AS

dan menurwrkan Turrat kepadanya Pendapat lain menyatakaq yaitu nama

setiap gunung yang ada di Str5nanilatr. Banyak mufassir yang menyebutkan,

bahwa ketika Musa me,ndatangi Bani Israil dari sisi All. ah dengan membawa

kepingan-kepingan Claurat), ia berkata kepada mereka, *Ambillah ini dan

laksanakantah." Mereka menjawab,'"Tidak, kecuali Allah membicarakan itu

kepada kami sebagaimana Dia berbicara kepadamu" lalu mereka disambar

petir, lalu mereka dihidrrylon kembali. Kemudian Musa be*ata lagi kepada

merek4 "Ambillahini dan lalsanakanlah." Me,rckamenjawab,'"Tidak." lvlaka

Allahmemerirfratrkanmalailsr, lahrdiagkdahse{ruhgunurgdi ama gmmg-

gunung Palestina, panjangnya dan lebanrya satu farsaklu lalu gunung itu

mentrtupi mereka sehingga menjadi seperti naungan bagi mereka kemudian

didatangkan laut dari belakang mereka dan api dari arah depanmereka Ialu

dikatakan kepada mereka, *Ambillah ini, dan hendaklah kalianberjanji untuk

tidak menyia-nyiakannl,a. Jikatidalq maka grrrung ini akan ditimpakan kQada

kalian' Ivlaka merekapun bers{ud, berhubat keeadaAllalL lalu mengambil

Tauat dan perj anj ian itu

Ibnu Jarir mengatakan dari sebagian ulama' "Kalau saja mereka

mengambil kitab itu ketika pertama kali mereka diperintahkan (untuk

mengambilryra), niscayamerekatidak akaadiperinuhkanufuk bedaqii.' Ibnu

'Athiyyah mengatakan, *Demi Dzat yang tidak ada yang benar selain-Nya,

sesungguhnyaAllah SWTmerrciptakankeimanan saatmerekabersuju4 bukan

karena mereka beriman socara terpaksa sementara hati mereka tidak tentam."

Ini adalah pandangan yatgnyeleneh dlntidak tepat sebagai penafsiran

berdasarkan kepastian kaidah-kaidah madzhab yang dianutrya. Karena

sebenarnya hati mereka tenmg seperti yang lainrya, dan setiap orang berakal

mengetahui, batrwa tidak ada satu sebab di antara sebab-sebab pemaksaan

yang lebih tarat dari ini atau lebih.kera.s dari ini, dan kami pun mengatakan:

Allah memaksa mereka untuk beriman, maka merekapun beriman secara

terpals4 dan dengankeimanan itu dielakkanlah adzab darimereka Ini serupa
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dengan apayang ada dalam syari'at kit4 yaitu ditatrannya pedang dari oftulg

yang mengucapkan kalimat Islam (menyatakan memeluk Islam), padahal

pedang telah dihusus pemegangnya di atas kepalanya.

Telah diriwayatkan secara pasti di dalam,4 sh-Shafuifu:Bahwa Nabi

SAW berkata kepada orang yang membunuh orang yang telatr mengucapkan

kalimat Islam, lalu ia mengemukakan alasan membunuhnya, yaitu bahwa

orang tersebut mengucapkan kalimat itu hanya untuk melindungi di.iryq
bukan dengan maksud yang benar (saat itu beliau mengatakan),

* * ,tl$ Ufi (Apa.engkau telah memeriksa hatinya?)%Beliau juga

mengatakan, /6' ii|* '-;;t'of 
Vji t (Akutitukdiperintahtranuntuk

merobek hati mamtsio).es

y'sL (Pepanglah) yang dimaksud adalah kami katakan kepada

mereka: ,h#t;T1liJL (Peganglah teguhleguh apa yang telah

Kami berikan kcpadamu)

Al Quwwah adalah al j i dd w a al ij tihad(kesmeeuhan), maksudqra:

Dengan mengingat apa png terkandung di dalmrya hingga mer.eka hafal,

aga bisa mengamalkannya-

-1;$ (Kemuaun komu berpaling).Asal makna at-tawalli
adalah berpaling dari sesuatu atan membelaki sesuatu dengan tubuh, ke,mudian

digmakan untuk makna berpaling daxi perintah atau agama atau kepercayaarl

sebagai perluasan atau makna kiasan. Dan, yang dimal6sud di sini adalatr:

Mereka berpaling dari perjanjian yang telah diambil dari mereka

$.it #'4 @etetah [adanya perjanjianJ itu), yalicri: Telah

ditunjukkannya bukti keFda merek4 yaitu diberikamryra ancaman )rujg sangat

dahsyag sungguh itu hal te6esar yang dapat dijangkau al<al dan dinalar logika
yakni diangkatnya gunung di atas kepalamereka seolatr-olah menaungi

mereka

x Muttafaq alaih, daihadits Usamatr, Al Bukhari, 6872 dan Muslim, l/96.
% Shahih,Mlslim,2l742 dan Muslim,3/4 dari haditsAbu Sa'id.
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€ -efi i'jj:V,]3 (Ma*a kalau tidak ada karunia Atlah

kepadamu), yaitu metiputi kalian dengan kelembutan dan rahmat-Nya

hingga kalian menampakkan pertaubatan, tentulah kalian akan merugi.

Al Fadhl adalah oz-ziyaadaft (tambahan). Ibnu Faris mengatakan

di dalam Al Mujmal, *Al Fadhl adalah az-ziyaadah wa al khair
(tambahan dan kebaikan), sedangkan al ifdhaal adalah al ihsaan

(kebaikan)."

Al Khusroan adalah an-nuqshaan (kekurangan), penafsiran tentang

ini telah disebutl<an sebelumnya.

Asal makn a As-S abtadalah ol qath' u (memotong); Karena segala

seuatu selesai pada saat itu dan pekerjaan pun berhenti. Pendapat lain

menyatakan, bahwa as-sabr diambil dari kata as -subuut,yutttketenangan

dan kondisi santai. Disebutkan dr dalarn Al Kasysyaf,, As -Sabr adalah bentuk

mashdar dai sab atat al yahuud, yaitu orang-orang yahudi mengagungkan

hari Sabtu.

Segolongan mufassir m€nyebutkan, bahwa kaum yahudi terpecah

menjadi dua golongan, yaitu satu golongan yang melanggarpada hari Sabtq

yakni melanggar apa yang telah diperintahkan Allatr unhrk tidak bekerj a pada

hari in:, namun merekajusn:u memancing ikanyang telah dilarangAllah untuk

memancing pada hari itu. Golongan yang kedua terpecah lagi menjadi dua

kelompok, yaitu satu kelompokmenyatakan secarategas tentang larangan

itu dan memisahkan dfui, sementara kelompok lainnyatidak menyetujui para

dan tidak turut serta memancing ikan bersama merek4 lramun

tetap bergaul dengan mereka dan tidak menyatakan terlarangnya serta tidak

memisahkan diri dari mereka. Maka Allah mengubah wujud mereka semuq

dan tidak ada yang selamat kecuali kelompok pertama. Ini di antara cobaan

yang diujikanAllah kepada oftu1g-orang yang sangat arogan dan membangkang

terhadap para nabi mereka. Dan di setiap tempat mereka masih terus

menampakkan sikap fanatisme dan benih kepura-puraan yang berpangkal

t
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dari kedunguan, kepicikan akal dan sikapkeras kepala.

Sementara ikan-ikan itu hanya keluar pada hari Sabtu, sebagaimana

yang diceritakarlen$ SpT dalam firman-Nya : fe{, 63?;"l-,t*,r..,t3st,c Oz
)4-Sl.j

/ci;* clt,,ia:ar-* $' <);;- $ t;: C3-#-$titG'jt, 1bi waldu datang kepadar'
rnereks ikan-ikan fyarg berada disekitar] merela terapung-srung di

permulrnan air, dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datong

kepada mereks. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka

berlakufasffl (Qs. AI A'raaf [7]: 163). Lalu mereka menyiasati untuk

memancingny4 mereka menggali lubang-lubang dan membuatkan parit-pariq

sehingga ikan-ikan itu memasukinya pada hari Sabtu, lalu mereka

pada hari AlE{ namun demikian, mereka prm tidak mendapat

manfaat dari siasat yang batil ini.

Al Khaasi' adalah al mub'id (yang dijauhkan). Dikatakan:

Khasa'tuhu fa Htasa'a wa Htasi'a wa inWtasa'a, artinya ab'adtuhu fo
ab' ada (ahtmenj autrkanny4 maka ig pun menjadi jautt). Contohnya dalam

firman Allah Th'ala: l1*,li' kli Cll t ;:t'k11 All,:4ri- (Niscaya penglihatanmu akon

lrembali kcpadamu in* tidak ienemukan sesuatu cacat) (Qs. Al
Mukl 167l: 4),yaitu: Tidak ada yang dijauhkan. Firman-Nya: t4ifr'Li
(Tinggallah dengan hiru di dolamnya)(Qs. Al Mu'minuun [23] : I 08), yakni:

Menjauhkan kalian karena dijauhkan dengan kemwkaa* Al Khaasi'juga

bermakna as h-shaaghir (yang kecil). Adaptrn yang dimaksud pada ayat ini:

Jadilatr kalian berubatr wujud meqjadi kera, sementaramereka pr:n terusir

dengan hina. Jadi 6t; aaaUt Htabar d*i i;;, dn a,* adalah

lrhabarluwtya. Adajugayang mengatakan, bahwa 3-L;t adalatr sifat

untuk 63;. Narnun pendapat pertama lebih mengena

Kemudian para mufassir berbeda pendapat mengenai kemana

kembalinya dhamir (\) pada kalim x, Qi|,*S (Mala Kami jaditran [yang
demikianJ itu) dan kalimat: tiiLt,ti:ii$.rl {baSi orans-orang

pada masa itu, dan bagi merekayang datang kemudian). Ada juga yang

mengatakan bahwadhamir itu kembali kepada 'uquubah (hukuman). Ada
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juga mengatakan, bahwa dhamir itu kemb alikepda qaryah (desa). Ada

juga yang mengatakan, bahwadhamir itu kembali kepada qiradah (kera).

Dan ada jr€a yang mengatakan, bahwa dhamir itu kembalikepada hirt aan

(ikan-ikan). Pendapat yang lebih tepat adalah yang pertama.

Firman-Nya : jk. An-Nakaal adalah az-zair wo al 'iqaab (deraan

dan hukum an), an-naH adalah al qaid (lkatar), karena ia menahan. Tali

kekangbintang di;*;brrtriknl,L<arenasikap Fimran-Nya,ir^:i'C

Qrclaj aran), ol mau' izluh(wejangan) adatah diarnb il dati al ttti' aadz w a al

iruijaar Qtaxbatlangsung dan metalui pelajaran berharga) . Al Wa'zhadatatl

at-talrhw iif(menakut-nakuti). Al Khalil mengatakan, * Al. Wa-zh adalatt

mengingatkan tentang kebaikan"

Ibnu Jarir meriwayafl<an dari IbnuAbbas, ia berkata,".Thuur adalah

gunung tempat diturunkannyaTaura! yang mana Bani Israil bertokasi lebih

rendah darinya" Diriwayatkanjuga hal yang serupa dengan itu olehAM bin

Humaid dan Ibnu Jarir dari Qatadah. Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan Ibnu

N{ardawaih meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Tlruur adalahgpnung

yang telah tnmbuh- Adapun png belum tumbuh tidaklah disebU Thtatr -" l}lrru

Jarir meriwayatkan darinya mengenai firmanAllah , nff6Yl7lL
(Peganglah teguh-teguh apa yang telah Kami berifton ftepadamu), ia

berkata, "Yakni dengan st+gguh+unggutl

Ibnu Jarir dan lbnuAbu tlatim meriwayafkan dariAbuAlAliyahtenhng

firmanAllah : ii6 i;ini (Dan ingatlah s elalu ap yang ado di dalamnya),

ia berkata, "Bacalah apa yang ada di dalam Taurat dan arnalkanlah." Ibnu

Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

3;fr €*(Agarkamubertakwa),iaberkata,*Agarkamubisatertepas
dari apa yang kalian alami."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, w'G3 @""
sungguh telah ka nu ketatnn) yakni: Kalian telah mengetahui." @an tentang

firman-Nya :) i3:r36 (Metangw), ia berkata, "Mereka berangkat pada hari
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Sabtu Dakni hari Sabat sebagai hari untuk beribadatr] untuk menmgkap ikan,

makaAllah mengubah mereka menjadi kera karena kemaksiatan mereka.

Mereka yang diubah wujudnya tidak hidup lebih dari tiga hari, tidak makaru

tidak minum dan tidak berketurunan."

IbnuAl Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Para kera dan

babi dari kettrunan mereka yang diubah wujudnya." Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Al Hasaru ia berkata, "Kefinman mereka srdah terputus."

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkao dari Mujahid, ia berkat4

"Yang diubah adalatr hati mereka, dan bukan wujudnya png dirubah menj adi

kera- Ini hanya penrmpamium yang diumpamakanAllahpada merek4 sirperti

firman-Nya , (y111-/ tqi #S (Seperti keledai yong membawa

kitab-kitab yang teb aI)." fr ,. Al i r-,r'ah [62] : 5)

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwzryatkry dni Qedah mengelai

ayat ini, ia berkata "Dihalalkan bagi mereka untuk menmgkap ikan, namun

diharamkan pada hari Sabtu. Hal ini untuk diketahui siapa png menaati-Nya

dari yang bermaksiat kepada-Nya. Maka ada tiga golongan pada mereka."

Selanjutnya ia menyebu&an sebagaimana yang dikemukakan oleh para

mrfissir.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, "Para

pemuda kaum itu menjadi ker4 sementara para orang tuanya menjadi babi."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mrengenai finnan-Nya:

<#,ia berkata *Yang hina" ibnuAl Mundzir meriwayatkan darinya

tentang firman-Nya: G-;L, ia berkata, "Yang remeh." Ibnu Jarir juga

meriwayatkan seperti itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

qU'#.t,J,.ikq;# (Maka Kami jadikan [yans demikianJ itu
peringatan bagi orang-orang pada masa itu)dari para warga desa-desa,

,i1L Cj @y bagi mereka yang datang kcmudion)dari para warga desa-

desa, ug4[- iL".j:t (serta menjadi pelajaran bagi orang-orangyang
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b ertalav a) yangsetelah mercka hingga hari kiamar.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya: qi# (Malca Kami jaditran

fyolg demikianJ itu), yakni: Menangkap ikan. A{Ji;.(J.jk
11J.l, tJ7 Qteringatan b agi orang-orang pada mas a itu, don b agi mereka
yang datang kemudian) yang berupa dosa-dosa yang mer-eka perbuat

. sebelum dan sesudatrnya. Iajuga meriwayatkan darinya: l#r;;-3 (Matra

Kami j adikan [yang demikianJ itu), iaberkata, *Kami jadikan hukuman
tersebut, yaitu perubatran wuj ud. "

ik lSrtrgoi pe ringatan)ia berkata, "Hukurran.,,

QU- #. Q@oSi orangerang pada masairz) ia berkat4 ..(yakni)

agar orang-orang yang setelah mereka waspada terhadap hukuman-Ku."
l$L(2 (Dan bagi mereka yang datang kemudian) ia berkata, "yakni
orang-omng yang bersaq4.mere^* &i3 (serta menjadi pelajaran) ia
berkata, "Peringatan dan pelqiaran bagi orang-orang yang bertalora,,
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rjsk i;.* j €;rt o'ot, +r). i;;,:s\g
i; G' <*+ i'u6ruf d yUlrzi ;ssi# cl*tA

,?:G $ie rAt, Jfi ir,svt4 c 6 & jxj 6 ti
tl ti ij c @ 3 ;f c ij;rslj.u,; -#. iV 1r,ii
'€F'J7;Z* W,r'J* I3r,Jv rl3i y 6 &,U;
td q,.r{r6 C;tijs @O-#T,#ti3ii
,itJG

I 6ie:"a5Iifi;T;" otljtj qL'^;i.3 A)i,rr ,
,r"ti ti-Jt'^:,ta3 AT irr ,g

. ! aclt

l' l' t i .-1 'riZfr,ofli ,F <13,e'.,:{r rylSs $iAwllA
b:,k (5 r^i.*W\ +'jtri ijrt"e'v$

zlu

t@3fr
oDon (ingotloh), ketil@ Musa berkoto kqoda fuunaya,

'ses angguhnya Allah mcnyuruh kamu ogar nenycmbelih seekor
sopi betina'Mereka berkata, ,Apakah enghau hendak menjodi*on

kami buah ejekon?'Masa) mcnjowab, rAhuberlinduag kepodo
Allah agor tidak menjadi salah sotu dari orung.orangyang jahit,
Mereko mcnjawob,'Mohonhonlah kepada Tuhonmu untuk koni,

agar Dio mcnerangkan kepoda kami; sopi betina apakah itu, Musa
menjawab, 'sesungguhnya Alloh berfvmm, bahwa sapi betina itu

adalah sapi betina yang tidok tuo don tidoh muda, pertengohon
antara itu Maka kerjahanlah apayang diperintahkan kepadomu,
Mereko berkata, 'Mohonkanlah kepada Tuhonmu untuk kami ogar
Dia menerdngkan kepoda komi opa worrtanyo.' Muso menjawab,

'sesungguhnya Allah berJirman bahwa sopi betino itu adatoh sapi
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befina yang kuning, yang kuning tua warnanya, logi

menyenangkan orang-orong yong memandangnya.' Mereka berkata,

'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia

menerangkon kepada kam4 bogaimana hakikat sapi betina itu,

karena sesungguhnya sopi itu (masih) samor bagi kami dan

sesungguhnya kami insya Allah ahan mendopat petuniuk (untuh

memperoleh sapi itu).' Musa berkota, 'SesungguhnyaAllah

berlirman, bahwo sopi betina itu adalah sapi betina yang belum

pernah dipakoi untuk membajak tanah dan tidah pula untuk

mengoiri tonoman, tidak bercacat, dan fidak ada belangnya.'

Mere ka ber katar'Sekarang, b ar ulah engkau menerongkan h a kikat

sapi betino yang sebenarnya.' Kemudian mereka menyembelihnya,

dan hampir saja mereka tidak melaksanahan perintah ituu
(Qs. At Baqarah l2lz 67 -7 l)

Ada yang mengatakan, bahwa kisah penyembelihan sapi yang

disebutkan di sini didatrulukan bac.aannya namtm haknanya dibelakangkan

daripada firman-Nya: l3i*)i3slS {oan [ingatlahJ ketika kamu

membunuh seseoranp). (Qs. Al Baqaratr l2l:72). Dan kemungkinan ayat

, (1|j1illebihdulutururu sehinggaperintatrmenyembelihitubelakangan.

Kemungkinan juga urutan turunnf seperti urutan bacaannya. Jadi Allah

memerintahkan untuk menyembelih sapi hingga mereka menyembelihryq

kemudianterjadilatrperistiwapembunuhanitrllalumerekadipedntattkanrnrtuk

memukulkan salah satu anggota tubutr sapi $ang telatr disembelih itu) kepada

korban pembunuhan tersebut. Ini berdasarkan anggapan bahwa wawu

tersebut (di awal ayat 72)berfingsi mengurutkan. Namun dinyatakan dalam

ilmu batrasaArab, bahwa waw uharryaberfungpi sebagai penggabung (partikel

penggabung), tidak berfungsi mengurutkan dan tidak pula menyertakan. Ini

akan dibatr,as tuntas pada kisatr pembunuhan nanti.

Al Baqarah(sapi betina) adalah isz untuk mu'annats, sedangkan

untuk mudzakkar-nya adalah tsaur (sapijantan).Ada yang mengatakan,
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bahwa al b aq arah bisa digunakan sebagai sebutan untuk keduanya (yakni

nntuk sapi jantan dan sapi betina), asalnya dari kala'Al baqar' yang berarti

asy-syaqq (robekan), karena sapi (biasanya) merobek tanah dengan

membajaknya- Al Aztrad mengatakaru " Al Baqarahadalah namajenis, benhrk

jamaknya baaqir." Ikrimah dan Yahya binYa'mur membacanya,"Innal

baaqira tasyaabaha' alainaa."

Firman-Nya : t'51) @uah eiekan).May,aaal huzuw disini adalah a/-

la'b wa as-sukhriyyah (permainan dan olokan). Penafsirannya sudah

dikemukakan. Perbuatan ini (mempermainkan dan mengejek) biasanya

dilalcukan oleh orang bodoh, karena tindakan ini merupakan perbuatan sia-

sia yang tidak dilakukan oleh orang-orang berakal. Karena itulah Musa

menjawabnya dengan menyatakan berlindung kepada Allah SWT dari

kebodohan.

Firman-Nya, i$i Li'i;lljJ6 (Mereka berkata,' Mohonkanlah

lrcpada Tuhanmu untuk lcomi), ini salah satu bentuk keras kepala mereka

yang sudatr mendarah daging, katena mereka biasa bersikap seperti ini pada

kebaryrakan apa png diperintatrkanAllah kepada mereka- Seandairya mereka

tidak keras kepala dan tidak bertele-tele mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang mereka buat-buat itq tentutatr akan cukup bagi mereka menyembelih

sapi apa pun, rutmun mereka mempersulit sehinggaAllah pun mempersulit

mereka, sebagaimana akan dijelaskan (riwayatnya) pada penafsiran

selanjmrya-

br$ Qua) , al faaridh adalah al musinnah (berwlrnx; Artinya secara

literal al w aas i' Quas). Disebutkan dalam Al Kasysyof.Tarnpaknya disebut

faaridhkarenafaradhat sinnuha, yakni giginya telatr ompong dan telah

sampai di aktrir umumla- Sesuatu yang vsarryirg1 dtse,brtfaoridt Contohnya

adalah ucapanAr-Raj iz:

,_Fut ):k i'r; d f :u ,* * ,st'qi r-
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Sungguh sadis si pendengki yang menusukht hingga luknnya menua

danberdorah bulanan bak darah bulanon oranghaid."

Adajuga yang mengatakan, bahwa al foaridhadalah yang telatr banyak

melahirkan sehingga lubang peranakannya melebar.

fi(muda), al bilr adalah yang masih kecil dan belum pemah hamil.

Kata ini digunakan unttrk hewan betina dan juga manusia yang belum pernah

digauli. Untuk sebutanhewan, kadang digunakanjuga sebagai sebutan anak-

anak hewan, contohnya ucapanAr-Rajiz:

#t*V: jF f-t;.
c t . . .. .'z , . o n '4

Ja-e J," il;J5 jt ,.>->,-.ct
,,

Wahai anabtya dari dua anah wahai yang hatinyo keras

bagifu kau hanya seperti lengan tangan."

lfg tprrr"ngahan), al' aw aanadalatr yang pertengahan antara tua

dan muda yaitu yang sudatr pemah melahirkan satu atau dua anak. Dikatt€an
juga: Yaitu yang sudah melahirkan sattr kali setelatr satu kali. Isyarat firman-

Nya: 

=4'i 
'$1. (Antarairu) adalahmengisyaratkankepadakata &F f*ol

d*'$r(muda). Walaupun kedua kata ini mtt'annats, tapi diisyaratkan

dengan icata mudzakkar [yakni dengan b,ata ay i5lsebagai penakwilan yang

telatr disebutkan. Yakni, seolah-olah Allatr mengatakan," Baina dzaalikaal

madzhtw)' (antara yang ielah disebutkan itu).

i*SS (Maka kerjakanlafr), merupakan pembaruan perintah dan

penegasannya, serta sebagai dampratan bagi mereka karena keras kepala,

rulmun ini tidak berguna dantidak mempanbagi mereka, bahkanmereka

kembali kepada tabi'at dan makar mereka serta melanjutkan kebiasaan

mereka yang telah mendarah daging itu, sehingga merekajustru berkata,

ASig 7i qUononkanlah kepada Tuhanmu untuk komi).

Al Laun (wama) adalatr bentuk tunggal dari al alwaan Mayoritas

mufassir menafsirkan bahwa keseluruhannya berwarna kuning. Sebagian

mereka menyatakan, termasuk tandtrk dan kukunya (uga berwarna kuning).
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Al Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakarq "Bahwa sapi itu han),a bertanduk

dan berkuku kturing." Namun pendapat ini kontradiktif dengan konteksnya.

Yang dimaksud denean T(;idi sini adalah hrning yang dikenal. Diriwaptkan

dari Al Hasan, batrwa makna ;T'fu adalah saudaa ' (tutam). Thpi pendapat

ini termasuk dalam bida' ah-bida' ah tafsir dan kemturgkamnnya Bagaimana

mungkin dipercay4 bahwa warna hitam yang dianggap sebagai warna paling

jelek adalah wama yang menyenangkan ofimg-omng yang memandangnya.

Lalu bagaimana bisa disifati denganfuquz ' (kuning tua) yang sudah diketahui

oleh orang yang mengerti bahwaArab, kata ini tidak berlaku pada warna

hitam dengan alasan apapun, karena yang biasa merekakatakan untuk warur

hitam yang sangat hitam adalah: Haalih huluuh dajwaji datgharbiib. Al
Kisa'i berkata, "Dikatakan: Faqa'a launuhaayafqa'u tquu'an adalah bila
kuningnya murni." Disebutkan dalan Al Kasy syaf. Al Fuquu' adatah yang

sangat kuning dan mumi."

O--fiit;3 (Menyenangkan orang-orang . yang
memandangnya) adalah mereka merasa senang saat melihatnya
karena kagum dan menganggap bagus warnanya. Wahb berkata, "Yaitu
seolatr-olatr sinar mentari terpancar dari kulitrya-"

Kemudian, mereka itutidak berhenti dari kesesatanmereka, tidak sadar

dari kedunguan dan kebodohan merek4 bahkan kembali kepada sikap keras

kepala mereka, sehingga mereka berkata, 'e66 :i;-A3ig C
li:)L'^;% AT $t 1M o ho nkanl ah kepa da Tuhanmu untuk kam i a gar D i a

menerangkan trepada knmi, bagaimana hakikat sapi betina itu, larena
sesungguhnya sapi itu [masihJ samar bagi kami),yalai: Kriteria sapi betina

itumasih samarbagi merekakarena banyaknya sapi yang berkriteria umur

pertengahan dan berwama kuning tua bahkan mereka berjanji akan mendapat

petunjuk yang menunjukkan kepadanya, serta akan melaksanakan apa yang

diperintahkan.

Firman-Nya,'JS t (belum pernah dipaka), adz4zaluul adalah tidak

pernah digunakan untuk bekerj4 yakni tidak dipekerjakan trntuk membajak
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dan tidak pulamtuk pengairan taluman.

S @ e m U aj a k) pada po s i si r afa' sebagai s ifa t Auei lr:p., yakni :

Yaitu sapi betina yang tidak pernah digunakan sebagai membajak tanah.

t;Ai ,# 1s @an tidak pula untuk mengairi tanaman) pada

posisi rqfa', karena kalimat ini juga merupakan s ifat bagj iV., Vut*i Bukan

sapi yang digunakanuntuk mengangkut air untuk menyira:ni tanarnan . Horfu

nafyi ka,arynafi [yakni: !D Vang Uelakangan adala]r sebagai penegas yang

pertama, yakni: Sapi betina yang bukan sapi pembajak tanah dan bukan

pengangkut ain rntuk menyirami tanaman. Karena ituAl Hasan berkat4 "Sapi

tersebut liar." Ada pendapat yang mengatakan, batrwa firman-Nya: !:3
(membajak) adalatr kata kerja permulaan kalimat, sehingga maknanya:

Memastikan bahwa sapi itu biasa digunakan untuk membajak tanah dan

mengairi tanaman. Pendapat pertama lebih mendekati kebenaran, karen4
jika sapi itubiasamembajaktanah danmengairi tanamaa berarti sapi itu
'lemah digrmakan", dan itu telatr dikesampingkan olehAllah

'; k :. Q i da k b e rc a c a t)pada posi si r afa' karcnaj uga temrasuk sifat-

si fat bagi i';.. nisa iuga posisi r afa' -nyakarena sebagai Htab anrntuk

mubtada' mahdzuf (sebaguprredikat untuk subyek yang tidak ditampakkan),

yakni 
-bila 

ditampakkan menjadi-: Hiya musallamatun (sapi itu tidak

bercacat). Kalimat inijuga pada posisi rafa'Y,arenastatusnya sebagai sifat.

Al Musallamah adalahyang tidak ada aibnya (tidak bercacat). Ada juga

yang mengatakan, yaitu: Tertebas dari pekajaan. Namun pendapat ini lemah,

karenaAllah SWTtelatr menafikan kriteria ini darinya.

V(betang).Asalkataasy-syiyahadalahwisytah,laluhuruf wowu-

nya dibuang, sebagaimana padakata ytsyaayang aslinya yiusyaa.Ini serupa

dengan kata az-zinoh, al 'iddah dan ash-shilah (yuntyang asalnya wazana,

wa'ada danwashala, semua huruf wawu-nya dibuang). Kat:- * diambil
dan w asyaa ats-ts aub (menganyam pakaian) bila ia mengapmkan dua wama

yang berbeda. Tsaur Mausyaa adalah sapi jantan yang wajatr dan kaki-
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t<akirya hitam. Adapun yang dimaksud ayat ini adalah: Batrwa sapi betina itu

benrama kuning mumi, pada tubuhryra tidak ada campuran warna lain.

Setelahmereka kriteria-laiteriatersebuyangtidakadalagi

keraguan dan tidak ada lagi kesamaran bagi yang mendengamya sertatidak

ada tagi kaangsian dengan alasan apa pun, mereka pun bertrenti dri kesesatan

mereka, sadar dari tidur mereka, dan mereka pun tatru alasan yang telah

memposisikan mereka pada kondisi yang menyulitkan itu, yaitu akibat dari

sikap keras kepala mereka

f\\|l:iijl (Mereka berkata, "sekarang, barulah
englrau menerangkan lwkikat sapi betinayang sebenarrrya") yakni: Kini
engkau telatr menerangkan kriteranya kami dan menjelaskan

hakikat png menjadi pedomannya Lalu mereka pun mene,mukan sapi dengan

laiteria-lcriteria tersebut

6#$ (Kemudian merelca menyembelih4ya), sehingga dengan

begitu mereka telah melaksanakan perintah yang sebenamya mudatr namun

mereka me,mpersulitrlra sendiri, dan fleksibel nmunmerdo mempersempitrya

sendfui.

3;ebik Ct (Dan hampir saia mereka tidak melaksanakan

[perintahJ itu) yalrgtelatr diperintahkan kepada merek4 karena kelambanan

dan sikap keras kepala mereka serta tidak langsung dilaksanakan. Inilah

menjadi sebab mereka hampir tidak melaksanakannya dan menjadi biang

keladi datangryra ungkapan yang menyatakan kelambanan mereka Adajuga

png mengatakan: Sesungguhnya mereka hampir $a tidak melaksanakanryra

karena tidak menemukan sapi betina yang memiliki laiteria-kriteria tesebtrt.

Adajuga yang mengatakan: Karena (walarryun sapi te,rsebrs mereka temukan)

harganya sangat tinggi. Ada juga yang mengatakan: Karena takut

terbongkarnya kasus pembrmutran tersebut.

Pendapat pertama lebih mendekati kebenaran Mayoritas mufassir dan

alrli ushul telah berdalih dengan ayat ini untuk meq,ratakan bolelnyanasakh
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(menghapus) sebelum dilaksanakan. Thpi menwutku initidak benar, karena

duaalasan:

Pertoma: Bahwa kriteria-kdteria yang menonjol ini disebabkan

berulang-ulangnya pertanyaan, yeng mana hal ini merupakan kategori

pembatasanuntukperkarayangdiperintahkanitu,bukankategoripenghapusan,

sedang[<an antara kedua kategori ini terpa* jatd sebagaimana yang diryratakan

dalam ilmuuslnrl.

Kedua; Kalau kita menganggap batrwa hal ini termasuk kategori

penghapusan, bukankarcgori pembatasa4 maka tidak ada dalil yang melandasi

apa png mereka katakan Karcma sangat mtmgkin bagi mereka setelah turunnya

perintah pertam4 untuk berpatokan kepada sembarang sapi betina yang ada

lalu menyembelihnya. Begitujuga setelah penyebutan kriteria, batrwa sapi

betina itu yang berumur pertengahan dan berwama kuning. Tidak ada dalil
yang menunjukkan batrwa dialog antara mereka dengan MusaAS itu terjadi

pada satu kesempatan, batrkan yang tampak, batrwa pertanyaan-pertanyaan

yang mernbangkang ini ditunda-hmda oleh me,reka mereka merrbicarakannya

lebih dulu di antara merekq lalumereka kemtrkakan.

AM bin Hrunai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl

Baihaqi di dalam sunan-nya, meriwayatkan dariAbdiahAs-Salmani, ia

menuturkarl'Dulu ada seorang laki-laki Bani Israil png mandd tidak punla

anak, sementara ia mempunyai banyak harta, dan anak saudaranya yang

menjadi pewarisny4 lalu anak saudaranya itu membunrhny4 kemudian pada

malam harinya ia membawakanjasadrrya dan meletal*an di depan pintu rumah

salatr seorang warga setempat.

Pagi harinya, ia menudtrhkan pembunuhan itq maka para warga pun

ribut dan saling menghr.rnuskan senjata kepada sesamanya. Kemudian salatr

seorang yang cerdas di antara mereka berkat4 'Untuk apa kalian saling

membuntrh, padahal ada Rasulullah di tengah kalian? Temuilatr Musa.'

Maka mereka pun menceritakan kondisi itu, Musa pun berkata,
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'*i;p of €;,Ufit'6tr1Sr*ngguhnya Ailah menyuruh tramu agar

menyembelih seelcor sapi betina) al aayah."

Ia melaqiutkaq "seandainya mereka tidak manyel4 tentu sudah cukup

bagi mereka dengan sapi seadanya, akan tetapi mereka justnr sangat detail

sehingga diberatkarl hingga akhimya mereka sampai pada kriteria sapi yang

diperintahkan untuk disembefih" Mereka menemukan sapi yang dimalsud pada

seorang lakiJaki yang tidak mempunyai sapi lain selain itu. l^alu laki-laki itu

berkata'DemiAllall aku tidak mau dikrangi sedikit pun dari sepelnrh kulitrya

yang ditukar dengan emas.'Akhimya mereka pun mengambilnya dan

menukamya dengan emas sepenuh lculitry4 lalu melryembelihnla, kemudian

memukulkan sebagian anggota tubuh sapi itn kepada si mayit, lalu si maylt

pun berdiri ftembali hidup). Kemudian mereka bertanya,'Siapa yang telatr

membruluhmu?' Ia me,njawab,' Ini"' sanrbil meruu{uk kepada anak saudaran},a-

Setehh itu ia kembali mati. Aktrimya anak saudaranya pun tidak mendapatkan

hartarg,ra sodikit pnl dan setelah iur tidak ada l4d u,arisan bagi png memburuh

orang png akan diwarisinya."

IbnuAbuAd-Dunya merilayatkan dalam krtzb Man 'Asya ba'dal
Mautdari IbnuAbbas: Bahwa orang yang dibunrh itu dircmukan di antara

dua des4 dan sapi betina itu milik seorang laki-taki png berbakti kepada

oraog tuany4 lalu mereka membelinya denganemas sebe,rat timbangan sapi

iur

Ibnu Jadrjuga meriwayatkan dengan redaksi senp &ngetrt:a drinya,

namun tidak menyebtrtkan tentang sapi adi. Banyak sekali kisah png telatr

diriwayarkan mengenai hat ini dengan berbagai rrersinlra, namun tidak banfk
manftatulra

Al Bazzar meriwayatkan dari Abu Hrnairah, dari Nabi SAW,

beliaubersabda,si-e b*fu\t |il?$ :*. Af qbi i ,Y.,?l *'oi
(Sesungguhrrya Bani Israil itu, seandainya mereka (angsung) mengambil

sapi betina yang jelek pun sudah mencuhtpi."
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Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: fj,6 prVl ni.il l!
oi,;u u;;;g ,ft qiTtlbpr id .ji art rj,zi u ,o2:t4ih;;ai\sr:
n_*ft h' S:tai'tri,,:ts'6:1lt ,:6:; (Seandainya Bani Israit tidak
mengatalrnn, "Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat
petunjuk [untuk memperoleh sapi ituJ", tentulah mereka tidak aknn
pernah memperolehrrya. Seandainya merekn (angsung) mengambil
seekor sapi betina mana pun lalu menyembelihnya, tentu itu sudah

menculatpi bagi mereka. Namun mereka j ustru mendetail sehingga Allah
pun memberati mereko

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAl Firyabi, Sa'id bin Manshur dan

Ibnu Al Mundzir dari Ilaimatr yang sanad-nyasarnpai kepada Nabi sAw.
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij dan menyandarkannya

kepada Nabi SArS/. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Qatadah yang
juga menyandarkannya kepada Nabi SAW. Ketiga riwayat iri mursal.

Diriwayatkanjuga senrpa dengannya oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari

Ibnu Abbas. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari berbagaijalur, dari lbnuAbbas, ia berkata "Al Foaridhadalahyang

tua, al bikr adalah yang muda, sedangkan al 'awaan adalah yang

pertengahan." Diriwayatkanjuga senrpa dengannya dari Mujatrid.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas tentang

firmanAllah , j.y,i:r'&.Sff (Pertengahan ontara itu), iaberkatq "Antara

muda dan tua, yaittr yang paling kuat dan paling bagus."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai

firman-Nya , |Ji Ap:flb (Yang hning, yang hming tua warnanya) ,

ia berkata, "Sangat kuning saking kuningnya hampir tampak putih."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang firman-Nya:

;T-fu (Yang kuning)ia berkata, "Kuning kukunya." WiTl3 (Yang

latning tua warnanya), ia berkata, "Kuning murni." Abdurrazzaq, Abd bin
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Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatu ia berkata: Vi 'ep
(Yang htning tua warnanya), yaY,rri: Kuning -r1*i. ai*f?#
(menyenangkan orang-orang yang memandangnya), yakni:

Menakjubkan."

Sa' id bin Manshur, AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Al hhasan mengenai firman-Nya, ti'rli'g.t3Tl';Ia (Yanglatning, yang

latning tua w arnarrya), ia berkata, "Yang hitam, yang sangat hitarl."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari AbuAl'Aliyatr mengenai fimran)-Nya:

lrts t (Belum pernah dipakai) yakni: Belum pernatr dipekerjakan.

""ift'4 
(untuk membaiak tanah) yakni: Yang belurn pemah digunakan

untuk membajak tanah . ;pi ,# 1s @an tidakpula untuk mengairi

tanaman), ia berkata , "Tidak dipekerjakan untuk mengairi tanaman."

ik, (Tidakbercacat)yakni: Terbebas daxi aib (cacat).

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dari

Mujatrid, dan ia mengatakaq ri+.+$ (Dan tidak ada belangrya)' yakni:

Iidak ada putih dan tidak pula hitam.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnuAbbas: 'ij( j^ (Tidakbercacat),
' adalah tidakbuta sebelatr.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah:

f\+|SiijS (Mereka berkata, "iekarang, borulah engkau

meneranglran hakitrat sapi betina yang sebenarnyd'), yakni: Mereka

berkat4'Kini engkau sudah menjelaskannya .' ilk (: 6*.:3 3;e-
(Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saia mereka tidak

melalrsanalran perintah itu).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b tentang firman-

Nya: 1-rllii_iirk C: (Dan hampir saia mereka tidak melaksanaksn

p e r i nt a h iu). Kar eraketinggian harganya'
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//

"Dan (ingottoh) ketika homu membunuh seseorang,lolu kamu

saling tuduh menuduh tentong itu Dan Allah hendale

menyingkapkan opo yang selama ini komu sembunyihan. Lolu
Kami berJirmon, 'Puhallah mayat itu dengan sebagian anggoto

sapi betina itu!' Demikianlah Alloh menghiduphan kembali otang-
orong yong telah moti, dan memperlihatkon kepadamu tonda-tanda

kekuasaon-Nya agar kama mengertl Kemudian seteloh itu hatimu

menjadi keras seperti batu, bohkan lebih herus lagi Padahal di
antaro batu-botu itu sungguh ado yang mengalir sungai-sungai

daripodonya don di.antaranya sungguh ada yang terbelah lalu
keluorlah moto oir daripadanya don di antaranya sungguh ada

yang meluncur jatuh, kareno tokul hepoda Allah. Don Alloh
sekali-sehali tidok lengah dari opo yang hamu herjahan."

(Qs. AJ Baqarah l2l: 72-7 a)

Telah kami kemukakan kisah tentang penyembelihan sapi

!"1T1 1"$ge: 
p"r$ggrutan kisatrnya adalah: {I{O*;AA19

3#* l< gLi'ifr'tq,(Dan 
[ingattahJ *ciita kamu membunih

seseorang, lalu komu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah
hendak menyingiupkan apa yang selama ini kamu sembunyikan)
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Latu Musa berkata kepada kaumnya: fAi;*oi/)'Y-!,frit
(Sesungguhnya Atlah memerintahkan kamu agar menyembelih seetroi

sapi betina). (Qs. Al Baqaratr [2]: 67) hingga akhir kisahnya.

Selanjutny a: tiili.i;.A ti;3 gotu Kami berfirman,"Puhilah

m6yat itu dengan sebagian inggota sapi betina itu")

Ar-Razi mengatakan di dalam Zfir-ny4'lGtahuilalr, batrwaterjadiryra

pembunuhan itu adalah sebelum adanya perintah Allah Ta'ala untuk

menyembblih (sapi betina). Adapun mengabarkan tentang pembunuhan

tersebut, dan bahwa korban pembtmuhan itu hanrs dipuktrl dengan salatr satu

anggota tubuh sapi yang disembelih itu, tidak harus didahulukan daripada

khabar tentang kisah penyembelihan sapi. Maka pendapat orang yang

mengatakan,'Kisah ini semestinya lebih dulu dalam bacaannya daripada yang

pertama,' adalah keliru. Karena kisah ini pada hakikatnya memang terjadi

lebih dulu, tapi mendahulukan penyebutannya tidaklah wajib; Sebab

adakalanya penyebutan sebab didahultrkan daripada penyebutan hukumnya,

dan adakatanya sebaliknya. Jadi seolah-olah, ketika terjadinya peristiwa

pernbunutran fu Allahmerrerintalrkanmerekauntukmqryembelih sapibetin4

dan setelatr merekamenyanbelihny4Allah mengatakarU'Dan ingatlahketika

dulukalianmenrbunutrseseorang'."Allatrmengaitkanpembrulrhanitukepada

mereka karena pelakunya dari kalangan mereka.

Asal kata Jt"i (kamu saling tuduh menuduh) adalah it*,
kemudian huruf /a'dimasukkan ke dalam dal.Lalnt karena permulaan

menryakan hasrl idglrom(memasrld<an suatu hurufke tnrnflain) itubefiarakat

suhtn,padatral itu tidak boleh, maka mereka menambahkan alifwashl.

M{na fr.$'3i adalah kalian berselisih dan bertengkar, karena orang-onlng

yang sedang bertengkar itu yadra'u ba'dhuhum ba'dln,yakimereka saling

mendorong.

Makna'"F (menyingkapkan)adalatr ;ii lmenampal<kan), yakni :

Apa yang kalian sembunyikan di antara kalian mengenai perkara pembunuhan
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itu, makaA[ah menanrpakk4rurya (menyingkapkannya) dan menj elaskarurya

kepada para hamba-Nya. Ini adalah bentuk kalimat yang saling berimpalan

antar bagian-bagianny4 yalari: Lalu kamu sating tuduh menudutr mengenai hal

itu, makaKami katakan.

Para mufassir berbeda pendapat tentang penetapan "sebagian anggota

tubuhsapibetina"y.angdiperintahkankepadame,rekauntukdipukulkankepada

simayitkorban itu.Mengenaihalinitidakperludibatraskarena

hanya merupakan pendapat tanpa berdasarkan ihnu Cukuplah kami katakan:

Allah mernerintahkan mereka untuk memularlkan sebagian anggota tubuh sapi

itu kepada si mayit korban pembunuhan tersebut, dan mereka telah

melaksanakan itu. Adapun selebihnya, maka itu dari kelebihan itnu, karena

tidak adadalilnya.

*iJiK q3-i!.,t5 (Demikianloh Atlah menghidupkan

lrembali orang-orang yong telah mati). Dalam redaksi ini ada kalimat yang

mahd4uf (tidak ditampakkan), perkiraannya 
-bila ditampakkan-:

,Fpi';fi,#-li,l;k -ilr 6qi6 -qini;irii; ltotu Kami
berfirman, iPohrlloh ,i mayit dengan sebagian inggota sapi betino itu!'

-Maka Allah pun menghidupkannya.- Demikianlah Allah
menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati), yakni:
Menghidupkan adalatr seperti cara menghidrpkan ini.

4l; fuiS (Dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda

kekuasaan-Nla), yakni: Tanda-tandanya dan bukti-buktinya yang

menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Kemungkinan ini sebagai

lhitlab yangditujukan kqada mereka yang meryaksikan peristiura tersebut,

dan kemungkinan juga ditujukan kepada orang-omng yang ada saat

aydini.

Firman-Nya, {'F, al qantah adala}r ash-shalaabah wo al yabas

ftemas). Ini menryakm Egkrym ffing tidak adeJakeinginan mereka uduk
bertaubat dan mempertdikan tanda-tanda kehrasaan AllalU padahal telah
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ada faltor-faktor yang menuntut kebalikan dari kerasnya hati, yaitu
dihidupkannya kembali korban pembunuhan itu, lalu ia berbicara dan

menuqiukkan orang ),ang t€lah membuntrhnya.

tanda-tanda yang semestinya melunakkan hati.

Ada yang mengatakarl bahwa j f nada kaim at: {V'$l'31 {a anran
Iebih lreras lagi), bermatsa wawu( j lparktikel penggabung, yang artinya:

danl ) seperti halrrya pada firman-Nya : (4K ji tLtt; (omns yang b e rdo s a
dan orang yang kart). (Qs. AI Insaan 17 6l: 2g Adajuga yang mengatakan,

bahwa 9f ai sini bermakna ,lr @ahrkan). Kemudian berdasarkan pendapat

yang menyatakan bahwa 1i di sini diartikan sesuai makna asalnya (yakni

atau), maka kalimat ini digabungkan (oleh 1i ini) dengan kalim d it4 te
(sepertibatu), sehinggamalananl,amenjadi: Hati inimenjadi sepertibatuatau

lebih darinla- Ivtaka dengan )zurg mana pun kalian menyen4akanryra di antara

keduanya ituberarti kalian sudah benar dalam menyenrpakannya

Ar-Razi di dalam Tafs i r -ny a meny anggahpendapat yang menyatakan

batrwa jf di sini bermaloa sestrai asalnya yang mengindikasikan keraguan:

kri tidak layak bagjDz,atyangMatra Mengetahui yang ghaib, berdasarkan

delapan alasan. Disambungkannya kalimat tersebut dengan af A npnif"t -1,1

(ebih) padahal bisa diungkapkan dengan k ata aqsaa mirut hijaarah(lebih
keras daripadabatu faqsaaadalah afal nfdhil dariqasaa 6'J3D,karena
pengungkapan dengan menggunakan kata "rrf t.Uit, jelas dan lebih
menunjukkan sangat keras. Demikianjuga yang dikemukakan di dalam l/
Kasysyaf.

AtA'masymembacanya"auasyadda"denganharakatfathahpada

furrutdal.Seolalr-olatr'athaf-nya6"n^4t;ii,senngga]A(padaposisi
majrur yangpada penulisannya disimb olkan dengatfathahftalena sebagai

afal tafdhtt'1.

i$i C'o$ goaonal di antara batu-batu itu) danseterusnya
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hingga akhir, dikatakan dal am Al Kasysyaf,Ini adalah penjelasan mengenai

lebih kerasnya hati mereka daripada batu yang dinyatakan oleh firman-Nya:
, rrU ii (b ah tron I e b i h ke r a s t a gi). lntmenandakan bahwa penj el asan

denganmenggunakan htxuf wawu tidak tepat dantidak umum, dan yang

lebihtepat adalatrmenetapkan apayang setelah hunrfwawz sebagai kelaqf utan

atau keterangan kondisi.

Asal kata #Ladalah ,;l.g y*"i ';iI^;-,lalu huruf ta'dimasnkkan

ke dalam huruf.qyrn. Al A'masy membacanya #:,.{ sebagaimana asalnya,

sementara Ibnu Musharif membacanya 33-I, dengan hwaf nun. Asy-Syaqq

adalah bentuk tunggal dari asy-syuquuQ, yaitu (celah/robekan) yang

memanjang atau melebar, berbeda dengan infijaar,yaitu terbuka dari satu

tempat dengan lubang yang melebar. Maksudnya: Batrwa air itu keluar dari

batrr, dari tempat-tempat pemancaran dan celal/belatran yang memanjang,

dan adajuga di antara bebatuan yang meluncur, yalmi jatuh dari tempat yang

tinggi ke tempat yang lebih rendah, karena rasa takut kepadaAllah yang

melandadandialaminya

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata lrubuuth(meluncur) adalah

kiasan tentang kekhusyu'an dan kerendahan hati yang ada padanya serta

ketundukan kepadaAllahAzzawa Jalla, ini seperti halnya firmanAllatr
ra,ata: $* eG,# ry fili k *irt;j:i ns,a yl ;
(Kalau sekiranya kami menurunkan Al {ur'an ini kepada sebuah

gunung, pasti kamu akan melihatnya tundukterpecah belah disebabkan

tahtt kepada Allah) (Qs. Al Hasyr t59l: 2l).

Ibnu Jarir menceritakan dari segolongan orang, bahwa ungkapan kata

" Tahtf ' wfirllrrbebatuan adalatr is ti' orah (w*Wtpinjaman), sebagaimana

memi4jaur ungkapan dinding (pagar) untuk mengungkrykan k*a'kehendak",

seorang penyair mengatakarl

'ubr; f.l ? ;t il
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Totkala datang berita Az-Zubain menunduHah

pagar Madinah, dan gunung-gunungpun diam.

Al Jahizh menyebutkan, bahwa dhamir ftata ganti, yakni ti) pua"

firman-Nya ,q 'ori kembali kepada kata hati, btrkan batu. Namtrn pendapat

ini tidak benar, karena maksud yang tersirat dari konteks kalimat ini jelas

menyatakan bahwa mengeras dan membekunya hati mereka sehingga

mengakibatkantidak dapat menerima kebenararU telahmencapai tingkat yang

tidak dicapai oleh kerasnya batq padalral batu merupakan benda yang paling

keras dan sangat beku. Sebab, batu itu masih bisa melunak, yaitu dengan

memancarkan air atauterbelah, dan kondisi batu seperti itu adalah karena

takug lrtrusyu' dan tunduk kepadaAllall ini berbeda dengan hati orang-orang

tersebut. , ---
3ft t* J*r'ifr 6s (Do, Altah setrali-sekali tidak lengah dari

apa yang kamu lirjakon), terkandung ancaman keras yang nyata, karena

lJ[ahAzza wa Jalla,selain Maha Mengetatrui apa yang mereka kerjakan,

juga sama sekali tidak lengatr dalam merrgintai pelanggqranmereka iur

Abd bin Hgmaid dan Ibntr Jarir meriwayatkan dad Muj ahid tentang

firman-Ny u, t${r'{gfi|A$ 5t; {oo, [ingatlahJ kctitca kamu

membunuh seseorang, lalu kamu satng tuduh menu&th tentong itu), ia

berkata, "[plian berselisih tentangnya." {or tentang firman-Nya:-

61.J53 F gLf K(5 lOan Allah hendak menyingknpkan opa yang

selama ini lramu sembunyikan), ia berkata, "Apa yang kalian tufupi." Ibnu

Abu Hatim danAl Baihaqi di dalam Syr'ab Al Iman, meriwayatkan daliAl

Musayyib bin Rafi', ia berkata" "Tidaklah seseorang melakgkan kebaikan

dalam tujuh bait, kecuali Allatr menampakkanny4 dan tidak pula seseorzlng

melakukan kebunrkan datarn tujuh bait, kecuali Allatr menarnpakkannya.

Pembenaran tentang hal tersebut terdapat dalam kitabullah, yaitu:

$& iA g?fK$ loan Allah hendakmenyingkapkan apayans

selama ini komu sembunYikan)."
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Diriwayatkan oleh Ahmad serta Al Hakim dan ia men'shahih-

kannya, dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Rasul"lt4 SAW bersabda,

?; Ai 
",:t 

llr'{?',;:; ti q +s. t ilb ifr ew'l* te'Lt i
(Seandainya seseorang melalatftan suatu amal di batu larang buntu yang

tidak berpintu dan tidak pula bercelah, maka amalnya itu alcan kcluar

lrepadci manusia, siaPa Pun ia)-'n6

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Utsmaru iaberkata "Rasulullah

SAW bersab au, ,, ots- ut: V$a h' '#l';*, ji'6yij-i'i ug 'i
(Barangsiapa mempunyoi rahasia [niat] yang boik atau yang buruh

malra Altah akon menampakkon dorinya tanda yang dapat diketahui

[dit@nali])'ry7AlBaihaqijugameriwayatkansenrpaitudariperkataanUtsman,

dan ia berkata, "Yatg mouquf lebrh shahih." AbuAsy-Syaiktr danAl Baihaqi

meriwayatkan dari Anas se*atz marfu' sebuatr hadits panj ang yang semakna

dengan ini, yangintinla BahwaAllah meryandangkan setiap pefumfiar! kepada

pelakunya sehingga orang-orang membiuarakannya dan menambah-

nambatriny4 walatrpun ia metalarkannya dalam sebuatrrumah hingga fi{utt

pulutrnrrratryangpadamasing-masingnrmatritute,rdapatpintuyangterbuat

dari besi. P ada s anad-nya terdapat kelematran. Ibnu Adi meriwayatkan dari

haditsAnas,diriwayatkan secaramarfu': i7b '!4 e lt F ti litr Lt

(Se s un gguhny a Altah . 
menandai s e tiap or ang yang mengisyar atkan

perbuAarmya). Jama'ah perawi telatr meriwayatkan sejunlahungkapan yang

senada dengan ini dari para satrabat dan tabiin'

AM bin Humai4 IbnuAl Mgndzir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya' 'i:'n;i-Atilfr ltatu Kami

berfirman,"Pulatllah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina

itu,), iaberkat4 "Dipukul dengan bagian tulang setelatr tulang rawan

% Shahih,Ahmad, 3128 dan Al Hakim, 4l3l4,dan ia berkata, "Hadits ini shahih dan

disepakati o leh Adz-Dzahabi."
,7 Dha'if,Albaihaqi dalamAsy-Syu'ab, 51359,daniaberkata, 'Yangmauqufia adalah

shahih;'
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(tulangmuda)."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatr, batrwa meleka memukul

mayit dengan paha sapi tersebut. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari

Ikrimah. Diriwayatkan juga serupa itu olehAbd bin Humaid dan Ibnu Jarir

dari Mujahid. Ibnu Jarir meriwayatkan dariAs-Suddi, ia mengatakan, "Si

mayit itu dipukul dengan potongan yang ada di antara kedua bahu sapi tersebut."

Abd bin Humaid danAbuAsy-Syailh di dalam l/' Azhamah,m

dari Wahb bin Munabbih tentang kisatr panjang yang menceritakan sapi betina

dan pelakunya. Di sini tidak perlu lagi dipaparkan secara par{ang lebar karena

sudatr cukup dikemukakan dr dalam Ad-Dun Al Mantsur.

Abd bin Humaid dan Ib. nu Jarir merirvayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Ny u, iiis F;&.*Unf (Kemudran setelah itu hatimu

menj adi keras), iaberkata, *Yaitu setelah Allatr memperliha&an kepada

mereka bagaimana dihidupkanrrya kembali orang png srdatr mati dan sAelatr

diperlihatkan kepada mereka perkara si pembunutr."

tX'"Sii1 i$A;f $et inggo [hatimuJ seperti batu,

bahlran lebih keras lagi). KemudianAllatr memaklumi kerasnya bebatuan

(yakni: Walaupun keras namun temyata tidak seperti kerasnya watak hati

manusia) danAllah tidak memaklumi kemalangan manusi4 yang mana Dia

berfinnan: Ffi4W-A -2)ti4i'U'ry (Padahal di antara batu-

b atu itu sungguh ada yang mengalir sungai-singai daripadanya)hingga

akhirayat.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Yakni, bahwa di antara bafu-batu itu sungguh ada yang

lebih lunak daripada hati kalian mengenai kebenaran yang kalian klaim itu."

AM bin Humaid, IbnuAl Mun&ir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas, ia berkata, "sesungguhnya batu itu tetap bertatran (menempel)

pada tanatr walaupun diinjak oleh sejumlatr orang sebanyak yang mereka

bisa, dan'sungguh batu itu dapat meluncurjatuh karena takutkepadaAllah."
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$ :{-'o;:,33- A e-i t$'ts e i;+- i e;;ti
,-$i iA fsg @t& i't t;fi; c rzi'u :r;';il
#;f riu* uyry*,-rsy .t5t;r;G\;-t;
@'rbJ t5?; y +€r+i;),'*4r'f,eA.

@r# tllli'rfi'6o&*ii
uApokah kamu masih mengharapkan mereka akon percaya

kepodamu, padahal segolongon dari mereka mendengorftrmon

Allah, lalu mereka mengubahnyo setelah mereko memahominya,

sedong mereka mengetahui? Don opabila mereko beriumpa dengan

orang-orang yang beriman, mereha berkata, 'Kami pun telah

beriman,' tetapi apabila mergka bqoda sesamo mereha saio, lalu

mereka berhota, 'Apokah kamu mcncetitakan kepada meteka

(orang-orang mukmin) opa yang telah diterangkan Attnh

kepadamu, supoya dengan demihion mcreka dapat menyanggahmu

di hadapan Tuhanmu; tidakkah hamu mengerti?'Tldakkoh mereka

mengetahui bahwaAllah mengetahui segalo yang mereka

semb unyikan dan segala yang mereka nyatahan?" (Qs. Al Baqarah

l2l:7s-77)

n;iJ{;il (Apakah lcamu m as ih m engharapkon) ini adalatr kalimat

tanla yang bermakra pengingkara& seolatrolahAllahtelah memupus ttarapan

mereka untuk mendapatkan keimanan golongan yahudi itu. Khithab ini

ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW, atau kepada beliau dan para

satrabafirya

€ i *9 (me re ka akan pe rc oy a kepadamu) yakni : Demi kalian,

atau denganpengertian kata'!ercaya'' yang bermakna'1nenyambut", yakni:

Apakatrkamumasihmengharapkanmerckaakan (senran)kalian.
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,3-] Grsolongan), al fariiq adalah ism jama' (sebutan yang

berbentuk jamak) yang tidak ada benttrk tunggalnya.

F 
'fU (Firman Allah) yakni (maksudnya di sini adalah) Taurat. Ada

juga yang mengatakarg batrwamereka mendengar k*rithabAllahyang ditujukan

kepada Musa saat Allah berbicara kepadanya. Berdasarkan pemahaman ini,

berali Vane dimaksud dengan "segolongan" tersebut adalah tujutr puluh orang

yangdipiliholehMusa.

Al A' masy membacanya : Kalimtllah. Yang dimaksud dengu at-nfuriif

(mengubatr tlalmi pada kalimat i:]7'a11 aAaUn: Batrwa mereka memncang

apa yang mereka dengar dari Thurat, lalu yang halal merekajadikan haram

atau yang serupa itq yang sesuai dengan kecendenrngan hawa nafsu merek4

sebagaimana yangmerekalalrukantedtadapsifat-sifatRasulullah

SAW dan menggugtnkan hukr:man dari orang-orarlg terpandang mereka Atau

mereka mendengar Kalamullah kepada Musa, lalu mereka menambah-

nambahi atau mengr:rangi. hi adatah berita tentang ketegrrtran mereka dalam

kekufuran dan pengingkaran terhadap orang yang menghhrapkan keimanan

merek4 demikianlatr kondisi mereka. Yakni: Merela-manprqrai pendatrulu

yang mengubah Kalamullah dan menggantinya dengan yang bukan syari'at-

Nya j adi kini (yang di zarnan Nabi SAW) mereka meniru pendatrulu mereka

(di zaman sebelumnya), danmengikrtri sikap sertacaraparapendatrulumereka

iFCfrrt @etelah mereka memahaminya), yakni: Setelah

mereka memahaminya dengan akal mereka, dan mereka mengetahui batrwa

apa yang mereka lalcukan adalah "pengubahan" yang bertentangan dengan

apa yang diperintahkan Allatr kepada mereka untuk menyampaikan --{an
melaksanakan- syari' at-syari' alNya sebagaimana aslinya. Jadi mereka

melakukan kemaksiatan itu dalam keadaan mengetahui 
-bahwa 

yang

dilalarkan adalah kemaksiatan-. Maka ini lebih memberatkan siksaan bagi

merek4 dan lebih menunjukkan kesesatan mereka.

ij;t;;-:Siij $g (Dan apabita mereka berjumpa dengan orang-
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orangyang beriman), yakni: Apabila orang-o,rang munafik jtu berjyPl
dengan orang-orang yang beirm ro,,F. Alril'k;'l'> tsy tAt; rSG

(Merelrn berlrata, "Kami pun telah beriman," tetapi apabila mereka

berada sesama mereka saj a)yakni: Bila orang-orang yang tidak munafik

(yakni golongan mereka sendiri yang masih kafir) hanya bersama dengan

orang-orang munafik itu, mereka mencela orang-orang munafik itu dengan

mengatakan , X$;';fr'€L.#;Ci (Apatrah kamu menceritalan

lrepada merelra [orang-orang muloninJ apa yang telah diterangkan Alloh

kepadamu), yakni: Adzab yang telah ditimpakan atas kalian. Demikian ini,

karena di antara orang-orang yahudi ada yang memeluk Islam kemudian

menjadi munafik, lalu mereka bercerita kepada omng-orang Arab yang telalt

beriman mengenai adzab yangpenrah menimpa nenek moyang mereka Ada

jugayang mengatakan, batrwayang dimaksud adalah apa-apayang telatr

diterangkan Allatr kepada mereka.mengenai sifat-sifrt Muhammad

Adapun tentang makna ri telah dipaparkan sebelumnya Sedangkan

maktaalfatf,menurut orarg-orangArab adalah al qadhoa'wa al hulatm

(keputusan dan hnkum) A! fonafumettmtpengertian orang-opllg Yaman

adalah at qadhi (hakim), al fatfufiryatr'lrmalolm onlashr $emenangan).

Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: ijf Uii S; S;t**
(Mereka biasa memohon [kedatangan NobiJ untuk mendapat

lcemenangan atas orang-orang kofir) (Qs. Al Baqaratr [2]: 89) dan firman-

Nya: '#i'e.i+'r33itL4* 6, Qika kamu [orang-orang
musyrikinl mencari keputusan, maka telah datang kepadamu'1. (Qs.Al

Anfaal[8]: 19)

Adapun contoh rurtuk makqa yang pertama, di antaranya adalah

firman-Nya, JJ\ t:3;'Cn:-5 (Kemudan Di a m e mb e r i keputus an

antara kita dengan benar) (Qs. Saba' [3a]: 26) dan firman-Nya:

i4;i7,>*1 @an Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-

bailvrya)(Qs. Al A'raaf [7] : 89), yakni : Al ftaammfin (pemberi keputusan).

At Fath jtgabermakna pembeda antara dua hal.
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1it$., al nofuaaiahadslah mengemukakan huiiafr. yakni:

Janganlah kalian beritahukan kepada mereka tentang adzubyang tclah
diputuskanAllah atas katiaru lcar€na hal itu akan meqiadi alasan bagi merpka

'ntuk mengalabkanl@lian, l<arcoafuganbegitumerrdoakan berlgta,.Kami
lebih mulia di sisi Allah daripada knl ian dan lebih berbak tcrtudap kebaikan
dari-Nya' At Hujjahadatah perkataan yang lurus. Haajajtufuraanan fa
hoj aj tuhu,yakni aku mendebat si fulan lalu aktr mengalahkannya dengan
aryl.m€o.

6b iiil Qiaot*ah kamu mengertf tentang bahaya yang
mengancam kalian png terloodung di balik pembuitahukan kalian itu kepada

mereka? KemtrdianAllah SWT mencela mereka, U Jf4 Si 6t i;:.la rl21

$# (Tidakkah mereka menge.t'ahui bahwo Ailah
mengetahui segala yutg mercka senbunyilcan dot segala yang mercka
nyatakan) dari semua bent-uk penyembunyiardanpqroyataan, termasuk
kekufnran yang mereka sembrmyikan dan keimanan png mereka nlatakan
irl?

Ibnu Istraq dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia
berkata, "KemudianAllah mengatakan kepada Nabi-Nya dan orang-orang

beriman yang bersamanya agar tidak hgi mengharap mereka, rJ'r;lS/Jil
$;rt-',tlA#,i1$v "St SJir|{t (Apakah kamu masih
mengharapkan mercka okan percaya kepadamu, padolral segolongan

dari merclca mendengu firmot Allalr), dan bukan perkataan-lrlya,'Mereka

mendengarkan Tilurag semuanya telah mendengarnyrq akantetapi mereka inr

adalah orang-orang yang meminta kepada Musa untnk dapat melihat Trfian
merekq maka mereka pun disambar petir'.'

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qaiadah mengenai

firman-Nya , E i;-!- n'dfr$| (Apalcah kanu masih mengharapkan

merelra alran percaya lcepadamu) al aay,gh, ia berkat4 "Mereka adalah

orang{nmg yahudi fang telah mendengar pe*ataanAllatr kemudian mereka

mengubahryra setelah mereka mendengamya dan memahaminya."
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AM bin Humaid dan Ibnu Jarirmeriwayatkan dari Mqi ahid mengenai

nnrlan-NyarEi;-lo1:olSli:(Apakahkamumasih.menghamptran
mer,eka aJr4n percaya kepadamu) al aoyah,,ia berkat4 "Orang-orang yang

dan orang-orang yang menuliskannya itu adalah para ulama
me.feka, sedangkan orarrg-orang yang,melemparkan Kitabullatl ke belakang

purEgung mereka aSatatr semuakaum ),ahudi."

' Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mdngenai firman-Nya:

fi '{-'a;'J3-(Mendengarfi rmanAllah)iamengatakaruyaituTaurat,

Ibnu lshaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbrruAbbas mengenai

fi rman-Nya:t5t'.iSsitZt;u-iiit!:rttS@anavatilamerekaberjumpa
dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, uKami pun telah

b erimarf')YaYniberiman kepada sahabat kaliaru Rasulull€h sAW, akan tetapi

pemyataan itu khususarereka kemukakan kepada kalian.

* ,!t ibr;lef,y lreiap;i 
apabila meretra berada sesama

mereka saja), mereka berkata, IJ*g* menceritakan tentang orang ini
kepada bangsaArab, sebab kalian telah mempromosikannya 

-sebelum
kedatangannya- keplda mereka, dar ternyata ia dari kalangan mereka

sendiri, *p y +€r5.a.Gupaya dengan demikion mereka dapat

menyanggahmu di hadgpan Tuhanmu),yakni mereka mengakui bahwa ia

seorang nabi. Sementara kalian telah mengetatrui, bahwa ia telah mengambil

sumpah atas nama kalian untuk mengikr$inya, dan ia memberitatnrkan mereka

bahwa ia adalah nabi yang dinantikan. Daru kita temukan dalam kitab kita,

'Bantatrlah ia danjanganlah kalian mendekatinya'."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya batrwa ayat ini dinuunkan berkenaan

dengan orang-orang munafik yahudi, sedangkan firman-Nya:

XiL tfr gsta (Apa yang telah diterangkan Allah kepadamu)yakni

yang dengaruryraAllatr memulikan kalian.

Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriway.atkan dari As-Suddi, ia berkata,
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' Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang fhudi yang baiman
kemudian menj adi mr:nafik. Mereka itu menceritakan orang-omng Arab yang

beriman mengenai tersiksanya mereka karenanya 
-yakni sebelum

kedatangannya-, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya,

'Apakah kalian menceritakan kepada mereka (orang-orangmu@ itu)
mengenai siksaan yang tel&Allah terangkan kgpada kalian agatlffi tisa
mengatakan, bahwa kami ini lebih dicintai Allah daripada katian dan lebih

mulia di sisi Allah daripada kalian'."

Ibnu Jarir moiwayatkan dari Ibnu Zaid, batrwa sebab tunmnya ayat ini
adalah, bahwa Nabi SAW bersabda, qn \1.:y, lht t* *U I
(Iidak boleh ada yang memasuk kcpada kami di jantung lata Madinah
lrecuoli orang yang beriman). Maka orang-orang yahudi menampakkan

keimanan merek4 sehingga mereka dapat masuk dan kembali kepada kaum

mereka dengan membawa berita Daq kaum mukminin mengatakan kepada

mereka'BukankahAllah telatr mengatakan demikian dan demikian di dalam

Thurat?' Mereka mer$awab,'Benar.' Namun ketika mereka kembali kepada

)SlL'rfi '€ a, # ;,Ls ij s ge,e ta berkata, " Apakah

lcamu menceritalan kepada mereka [orang-orang muloninJ apa yang

telah diterangkan Alloh kcpadamu")'r Al aqyah.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa sebab turunnya ayat ini
adalah, bahwa Nabi SAW berdiri saat mengepung kaum Quraizhah
(yahudi) di bawah benteng-benteng mereka, lalu beliau bersabda,

:ii,tt i* s.: ,i)d,i as'irt ori,t>y E (Wahai saudara-saudarapara

lrera dan para babi, wahai para penyembah thagut).Mereka berkata (di

antara mereka sendiri), 'Siapa yang mengabarkan perkara ini kepada

Muhammad? Pastinyaperkara ini tidak keluar kecuali dari kalian sendiri.

,S}L'ifr €L.#;"t*l(Apokahkamumenceritakanfwpada

e8 Ibnu Jarir Ath -Thabwl I /294.
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mereko (orang-orang muktnin) apa yang teloh diteranglcan Atlah

kepadamu). Yakni apa yang telah diputuskan Allah sehingga mereka

mempunyai huji ah atas kalian.'a

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ilaimah mengenai sebab tunrurya

ayat tersebut: Bahwa seorang wanita yahudi berzina, lalu mereka menemui

Nabi SAW untuk meminta keputusan dari beliau dengan harapan mendapatkan

keringanan. lalu Rasulullah SAW memanggil orang alim merek4 yaitu Ibnu

Shuriya, kemudian beliau bersabda kepadanya, " Putusknnlah." la pwr

berkata,"Araklatria"Yaknimengikatryadiataskeledaidenganposisiteftalih

yaitu memposisikan wajahnya pada ekor keledai. Maka Rasulullah SAW

bersabda, *Apakah engkau memutusknn dengan hukum Allah?" la

menjawab, "Tidak. Akantetapi, para wanita kami itu sebenamya oftlng-om€

baik, lalu kaum laki-laki memperlakukan merek4 maka kami mengubah

hukum-itu." Berkenaan dengan peristiwa inilah diturunkannya:

* Alr"1:211.lesp (Tetapi apabila mereka berada sesama mereka

saja) Al aayah.

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya:

Ut;r;Si;t; oriiiri:,tsg (Dan apabila mereko berjumpa dengan

orang-orang yang beriman, mereka berlcata, " Kami lnrn telah beriman"),

iaberkata'Merekaitukauln yahudi. Adalahmereka ryabilabajunpa dengan

orang-orang berimarU mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Mereka

melakukan itu 4gar orang-orang beriman itu rela tethadap mereka

* Utl1:azilesy (Tetapi apabita mereka berada sesama

mereka saja\, sebagian mereka melarang sebagian lainrryrauntuk menceritakan

apa yang telatr diterangkan dan dijelaskan kepada mereka dalam kitab-Nya

mengenai perkara Muhammad SAW yaitu mengenai ciri-cirinya dan

Mereka pun berkata'tsila kalian melakukan itq maka mereka

(orang-orang beriman) dapat menyanggah kalian di hadapan Tuhan kalian."

Y) Ibnularn,lD94.
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3b lSi (naof*"n kamu mengerri?) Atau justnr mereka itu tidak

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetatrui apa yang mereka

sernbunyikan ketika mereka sedang berkumpul dengan sesarnanya mengenai

pengingkaran mereka terhadap Muhammad SAW dan pendustaan mereka

terhadapny4 karena mereka telah mendapatinya tertulis dalam kitab mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya:

6*-C:(.:t#-11'liif,fr 'o13&'l2llnaawonmerekamengetahui
bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala

yang mereka nyatalan?), yakni: Kekufiran mereka terhadap Muhammad

SAW dan pendustaan mereka terhadapnya serta apa yang mereka nyatakan

saat mengatakan kepada orang-orang berimar5 *Karni telah beriman."

Penafsiran seperti ini dikemukakanjtrga oleh sejumlah ulama salaflainnya

TAFSIR FATHUL QADIR 405



3#.il ;t aV ;p$,$ti i'& rt'r'4 gt
n tu'rrtA i A*U$i e& iy, &:; @
eri * q ;i T; trj t4 -\ iifi. yt y
vts-i ir.'rhi c" :J,S ijat @ lr4; q ii,fi3
?1 

::;"lLT iH; us r#'fi + pU ,FTrra
in;'. ak; &L @3#, v u rli et;#.b

q, l'-ia;1 ;t;,ib iL+r.^;4;i
aA ery"ti -;*i iF, ir-r'u-{ii@ Ir: ar' @3':*UlUi
"Don di antoro mereka ada yang buto huruf, tidak mengetahui Al

kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belako dan mereka

hanyo menduga-duga. Mako kecelakaan yang besarlah bagi orang-

ordng yang menulis Al kitab dengan toagan mereka sendiri,lalu
dikatokannya,'Ini dari Allah,' (dengon makiud) untuk memperoleh

keantungan yong sedikit dengan perbuaton itu Maka kecelakoan

yang besarlah bagi mereka, okibot opa yang ditulis oleh tangon

mereka sendiri, dan kecelakaon yang besarloh bogi mereko, akibot

apo yong mereka kerjaon. Dan mereko berkata, 'Kami sekali-kali

tidak akan disentuh oleh api neroka, kecuali seloma beberapo hari
s aj a.' Katakanlah,'S udahkah kamu menerimo janj i dari Allah

sehinggaAllah tidok okan memungkiri jonji-Nyai ataukah kamu

honya mengatakan terhadap Allah apo yang tidak komu ketahui?'
(Bukan demikian), yong benor: Barongsiapa berbuat doso dan ia

telah diliputi oleh dosonya, mereka itulah penghuni neraka,

L
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mereka kekal di dalamnya Dan orang-orang yong berimon serta

beromal shalih, mereka itu penghuni swga; mereka kekal di

dalamnya" (Qs. Al Baqarah l2lz 7S-52't

fi 1Oi ""taramerekn), 
yakni di antara orang-orang yahudi.

Al U mmi adalah penisbaan kepada umat yang ummi, yaitu umat yang

masihsepertiaslinyaserrenjakdilahirkanibu-ibuq/alaaitutidakmengertitulisan

dan tidak dapat membaca tulisan yang termakhrb.

Contohpengutiantersehtradalahhadits:'r-!J lt'.-JSJ * r'$t'zll gt

(Kita adalah umat yang ummiy, tidak dapat menulis danberhitung).tnn

Abu Ubaidatr mengatakan, "Mereka dikatakan 'or+i,karena telah

ditunmkan Kitab kepada mereka jadi seolaholeh mereka dinisbatlcn kepada

Ummul Kitab. Jadi seolatr-olatr Allatr mengatakan,'Wa minhum ahlul kitab

(dan di antara mereka terdapatAhli Kitab)'.'Pendapat lain menyatakan

bahwa mereka itu adalah orang-orang nasharani Arab. Ada juga yang

mengatal.,an, bahwa mereka adalah suatu kaum yang duhrnyaAlrli Kitab, lalu

kitab mereka inr diangkat karena dosadosa )rang mercka petbuat Adajuga

yang mengatakan batrwa mereka itu adalah orang-orang majusi. Daru ada

jugayang mengatakan selain itu. Yang benar adalatrpendapatpng pertama

'Gyf$\$i'o&1 
lndon mengetahui At Htab [TauratJ,

lrecuali dongengan bohong belaka dan mercka hanya menduga-dugo).

Bahwa sebenamya mereka tidak mengetahuinya kecuali apa yang mereka

sangkakan padany4 yakni yang mereka angankan dan disesuaikan dengan

(keinginan)mereka

dFt *t*bentuk jamak dari umniyyah,yaitu yang diangankan

seseorng untuk dirinya. Jadi mereka itu sebenamyatidak mengetatui Kitab

itu, yaitu Thurat, karena mereka adalah kaum yang tidak dapat menulis dan

tidak dapat membaca tulisan.

tN Muttafaq alaih,AlBukhari, l9l3 dan Muslim,2l76l dari hadits Ibnu Umar.
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Pengecualian adalatr pemutman, yakni: Akan tetapi yang ada hanyalah

angan-angan yang bercokol pada mereka, yaitu bahwa mereka mendapat

ampunan karena mereka mengaku telah melakukan amal-amal shalih, atau

karena menurut keyakinan mereka, bahwa mereka mengikuti orang-orang

terdahulu yang shalih. Pendapat lain menyatakan, bahwa ;!i aaaW +-i€i
(dongengan bohong), sebagairnana yang nanti akan dikemukakan riwayatrya

dari IbnuAbbas. Contoh dengan pengertian ini adalah ucapan Utsman bin

Affan, "Mqa tamannaitu mundzu an aslamtu", yakni aku tidak pernah

berbohong semenjak memeluk Islam. Demikian yang dikemukakan olehAl

Qurthubi dalam Tafsir-nya. Pendapat lain menyatakan, Aanwa ;t1i
adalah tilaawah (bacaan), contohnya adalah firman Allah Ta'ala:

,-r*r\ e',iL;ri ei # s,t,1t, {urtointron apabila ia mempunyai

sesuatu lreinginan, syetan pui ir*utukkan godaan-godaan terhadap

keinginan i/z) (Qs. Al Hajj [22]: 52),yakni: Apabila ia membaca, maka

syetan memasukkan godaan ke dalam bacaannya. Artinya batrwa mereka

tidak mengetahui kecuali sekadar membac4 tanpa disertai pemahaman dan

penghayatan Contoh lainnya adalah ugapan Ka' b bin Malik:

):6ti9 ;v ;tt't !,5"i :,;Y p
Ia (selalu) membaca Kitabullah di permulaon malam,

hingga alrhirnya berjilmpa dengan lrematian yang telah ditetapkan

Yang lainnya mengatakan:

7. ."fi...r., ,..
-F: ,* )-rJt >-2b .ri il) fI Ar *w $;

Io membaca Kitabullah di penguiung malam sebagaimana Daud

membaca Zabur secara perlahan

Pendapat lain menyatakan, bahwa 'by1 fulfrketentuan. Al Jauhari

berkata " Manra lahilyakni menentukan baginya- "Contohnya adalatr ucapan

seorangpenyair:
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id' u 4;";! & f, e:'I":l cY1 ;t't
Janganlah engkou memastilunwalaupun lau sudah di tanah suci,

kecuali setelah engkau menjumpai apa yang ditetapkan bagimu oleh

Sang Penentu.

Dan, disebutkan dalam Al Kasysyaf: atau bentukan da:i uj;
mengandung arti menetapkan, karena ,i:;:J (orang yang berangan-angan)

menentukan di dalam dirinya dan melanrpaui apa yang diangankannya- Begitu

juga yang berpura-pura dan yang membaca" ia menentukan bahwa kalimat

anusetelahanu

xata St dalam firman-Nya : !' ,s7ii $t i Ay (dan merelca hanya

menduga4uga)berfrmgsi sebagai penafi (peniadaan), yakni: Maa hum illaa

yazhunnuun (tidaklatr mereka kecuali hanya mendugaduga).

Azh-Zhann adalatr keraguan yang seimbang antara dua sisi keyakinan

yang tidak dapat dipastikan. Demikian yang disebutkan di dalm Al Qamus.

Yakni: T'rdaklah mereka kecuali mereka ragu-ragutanpa dapat memastikan

dan tidak yakin. Ada yang berpendapa! batrwa azh-zhann drsini adalatr a/

ki dzb &ebhongan). Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah

hanya sekadar feeling (perasaan), karenaAllah SWT menyebutkan batrwa

atrli ilmu mereka tidak mengamalkaq balrkan mereka mengubah Kalamullah

setelah mereka memahaminy4 dan mereka menyadari mengetahui itu Allatl

juga menyebutkan orang-orang jahil mereka, batrwa mereka itu berbicara

hanyaberdasarkan feeling danbertopang pada dugaan belakayang tidak

tepat karena meninrkan yang lain, danjugatidak mengenai selainnya.

j3j t"rf-*va adalah 31Xi @ina-sa).Al Farra' berkata, "Asal kata

3i uaurur, adalah ,ss y*rg artinya i.;- lsedih), sebagaimana Anda

mengatakan, 'Way fulan' yakni:. Kasian fulan. Lalu orang Arab

menyambnngkarurya dengan I a am."

Al Khalil mengatakan, "Kami belum pernah mendengar formatnya
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kecuali seperti format w ai\ w ai s, w aih, w ai k dan w ai b, semua

makna yang bermiiipan- Ada j uga orang memMakan, yaitu sebagai mashdar

dimana orangArab tidak mengatakan bentuk f 7-nya. Dalam penggr:naannya

bisa ditempatkan pada permulaan kalimat walaupun bentuknya n akirah,

karena mengandnng mal<na doa. 
) )

Al kitoobah (dari 'o&)maknanya telah diketahui, maksudnya:

Mereka menulis Al Kitab yang mereka ubah itu dan tidak menerangkannya

serta tidak mengingkari pelakunya.

e*t (dengan tangan mereka sendiri), adalah sebagai ta'kid
(penegasan), karenapenulisanhanya dilakukan dengantangan, jadi ini seperti

firman-Nya , *9'4 * \:t (Dan tidak pula burung-burung yang

terbang dengan kedua sayapnyal. (Qs. Al An'aam t6]: 33) dan firman-

Nyu' g+.'iL. 3;* (Mereka mengatakan dengan mulutnya). (Qs.

Aali' Imraan [3] : I 67). IbnuAs-Siraj berkata "[ni benhrk ungkapan kiasan

yang menyatakan bahwa kitab itu dari diri mereka sendiri, bukan yang

ditunrnkan kepada mereka Kalimat yang menunjukkan bahwa kitab itu berasal

dari mereka sendiri adalah: 4i erX-'ufi.<nro orang-orangyang

menulis Al kitab),disandangkannya penulisanAl Kitab kepada mereka

mernrnjukkan bahwa kitab itu dari mereka sendiri.

Al Istiraa' (dari kalimat b:#,yang tercantum pada ayat ini) adalah

al istibdool (menukarkan), pembahasannya telah dikemukakan. Kata ini

disifati deng anal qillah(sedikit [dari kata fu padaayatini]) karena tidak

ada pahalanya. Atau karena haram, tidak mendatangkan keberkatran. Jadi,

orang-orzrng yang menulis Al Kitab itu tidalk hanya melakukan pengubahan

dan penulisan perubatran-perubahan ih1 tapi juga mereka menyatakan pada

perkumpulan-perkumpulan manusia bahwa kitab itu dari sisi Alla[ yang mana

dengan kemaksiatanyang bertumpuk-tumpuk ini mereka ingin memperoleh

keuntungan yang sedikit dan konpensasi yang rendatran.

$#-q @kibat apa yang mereka kerjakan). Ada yang
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rnengtaltarL sogokan dan scrupaqfa Adajuga,rytg mengaial<an Bahua iur

adatahkemaksiatan

AllahmengulangUata'S)jj(kccelaanbesar)untukmenunjukkan

beratnya kesalahan mercka dan besarnya resiko perbuatan mereka serta

sebagai pendrarrcuran tabir-tabir png menunryi kebtrnrkan mereka

il"t(Danmerekaberlcata),yakni: )lahdi.

'r$ir-' :S j (Komi sekati-.kali tidok akan disentuh oleh api

rcrako\ al aarah. Para mufissir berbeda pendapat mengenai sebab tunmn),a

ayat ini sebagaimana yang nanti akan dikemukakan Yang dimaksud dengan

firman-Nya : l'aL ifr '"* pS;JA'$ {xonronlahr, 
*Sudahkah kamu

menerimaj anj i dari Allali') ini ungkapan pengingkaran terhadap mereka

karena munculkan ktaim batil itn, ),ai& mercka 1iffi akap disentutr oleh apr

neraka kecuali hanya beberapa hari saja Yakri: Trdak pemah ada perjanjian

itu dari Allah untuk kaliaru dan kalian pm tidak mempuryai amal.amal stralih

png mendtrhmg klaim-klaim tersebut sehingga layak dipenuhi, s€rta tidak

pula terjadi pengingkaranjanji. Artirya: Jika lolian memang menerimajaqii

ittr dariAllalr, tentuAllah tidak akan mernrngkirijanji-Nya.

3ft 'l Y' $ *$; fr'?t (ataukah kamu honva mengatakan

terhadap Allah apa yang tidak lcamu kctahui?) Disebutkan di dalam l/
Xasysyaf, W ?i 

(otaut@h\ btsadiartikan dengan makna 1ang memastikan,

yakni: Kedua hal tersebut (Fng dipisatt dengan kata'ataukatr' ) adalah benar

adanya" sehingga ini merupakan pernyataan $ang memastikan keduanya),

karena biasaryra (redal$i seperti ini mengindikasikan bahwalpng sudah pasti

adalatr salatr satunya. Dan bisajuga sebagai pemuttrs. Ungkapan ini sungguh

menrpakan tamparan yang sangat keras bagi mereka. Ar-Razi mengatakan di

lU*, Thfsir-ny4"Janj i di sini bermakna ancaman Allah SWT meq,ebunrya

dengan kata Janji karena ungkapan inijatrh lebihtegas daripada perjanjian

yangditegaskan"

,{. (lButran demiHanJ , yang benar:. . ) adalatr ungkapan penetapan
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setelah adarya trndffipan penafian, ya\af Ibntukalian akari itiserfuh oteh apr

neraka, tapi tidak seperti yang kalian sebutkan hanya beberapa hari saja.

fi5 mAsu&rp adalatr mentnjul&anjenis. Contoh makna ini adalatr

firrranAllalr Th'ala: @+ 9 .Vtt (Dm b alasan sutu kej ahatan

adalah kejahatan yang serupa) (Qs. Asy=Syuuraa P2l: a$ dan firman-

Nya, 1r A | *'[:;- ; (B arangs iapa yang mengerj alcan kej ahat an,

niscoya akan diberi pembalasan dengan kcjahatan ffzl. (Qs. An-Nisaa'

[a] : I 23) KemudianAllah SWT menerangkan, batrwa sekadar melakukan

dosa tidak mesti menyebabkan keabadian di nerak4 tapi yang menyebabkan

kekekalan di neraka adalah bila dosa-dosa itu meliputinya. Ada yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syirik. Adajug yang mengatakan

bahwa yang dimaksud adalah dosa besar. Pena8iran dengan syirik lebih tepat

berdasarkan riwayat mutawatir di dalam As-Sunnatr yang menyatakan

keluamya para pelaktr maksiat yang z uwahhid $angmengesakan Allatr;

bertauhid; tidak berbuat syirik) dari neraka

Dalil tersebutjuga menegaskan batrwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan orang-orang yahudi, walaupun penyimpulannya berdasarkan

keumuman lafazfUdan bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Nafi'
membaca 'W, yakni dengan bentuk jamak, sedangkan yang lainnya

membacanya dengan bentuk tunggat Faitu iX - +;1.
Penafsiran tentang ol khuludd$lakni dari 3t:*pada ayat ini)

telahdikemukakaru

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya, lAt'or5;{$*l gt (Dan di antora mereka ada

yang buta huruf, tidak mengetahui Al kitab [TauratJ), iaberkata, *Tidak

mengeahuiapadidalamryra" I

3#-1;t 3l <oa" mereka hanya menduga-duga)ia berkata,

"Dan mereka menyangkal kenabianmu berdasarkan persangkaan." Ibnu Jarir

meriwayatkan darinyq ia berkata" "Al Ummiyytan adalah suatu kaum yang
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tidak mempercayai rasul yang diutus olehAllahdantidak pulakitabyang

diturunkanA[all lalu mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri,

kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang yang bodoh, 'Ini dari

Allalr-' Demikian ini karenaAllatr mengabarkan bahwa mereka menulis dengan

tangan merek4 kemudianAlah menyebut mereka umiyyun,hal ini karena

mereka mengingkari kitab-kitab Allah. dan para rasul-Nya." Ibnu Jarir

meriwayatkan dari An-Nakha'i, ia berkata, "Di antara mereka memang ada

yang tidak dapat menulis."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya: jLl !l';F\t 
(Kecuali dongengan b ohong

belalco) lamengatakag'Cerita+erita." Ibnu Jarirjuga meriwayatkan darinya

bahwa maksudnya adalatr kebohongan. Seperti itujuga yang diriwayatkan

olatrAbdbinHunaddanMujatrid, daniamenambahkan : a,jLfi- $t I Sy
(Dan mereka hanya merduga4uga), ia berkata, "Mereka hanya berdusta"

An-Nasa'i dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: **\4i3t:kr-$)b; (Maka
lcecelalraan yang besarlah bagi orang-orang yang menults At kitab

dengan tangan mereka sendiri), ia berkat4 *Ayat ini ditunrnkan berkenaan

denganahlikitab."

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban di dalam

kitab Shabib-nya serta Al Hakim dalarn Mustadrak-nya dan ia men-

shahih-kanny4 dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, beliau bersaMa,

t;e *.oi # A-f ',ry.rt;.dt F.qs'# A':t ,tr (woit adotah

lembah di dalam neraka Jahannam di mana orang lafir okan jatuh ke

dalamnya selama empat puluh tahun sebelum ia mencapai dasarnya).r0l

Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Utsman secara marfu',beliau

tot Dha'if Nyna(3r5;At-Tirmidzi,3l64;lbnu Hibban,9D77 danAlHakim,4l596.Al
Albani menyebutkan ny a dalam D ha' if A I J am i', 61 6l .
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bersabda, l6t d k f-ii (Wait adatah gunung di dalam neraka).l[z Al
BazzardanlbnuMardawaih darihadits Sa'dbinAbuWaqqash

secara marfu', bahwa wail adalatr batu di dalam neraka."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firrnan-Nya:

**\4i tt:K|dit';; luot o tcecelakaanyans besarlah bagi

orang-orang yang menulis Al kitab dengan tangan mereka sendiri), ia

berkat4 "Yaitu para pendeta yatrudi, mereka telah mendapati sifat-sifat Nabi

SAW tertulis di dalam Thurat secarajelas, yaitu: Matanya tajam, ramatr, tidak

pendek dan tidak tinggi, rambutrya bergelombang dan wajahnya tampan.

Thtkala mereka mendapatinya di dalam Thurat, mereka menghapusnya karena

kedengkian mereka. Kemudian mereka didatangi oleh sejunlah orang Quraisy

lalu berkata, 'Apakah kalian mendapati di dalam Taurat, seorang nabi yang

tidak dapat menulis dan membaca?' Mereka menjawab, 'Ya, kami

berposnn tinggi, be*ulit biru dan berrambrf luns.' Maka orang-

orang Quraisy mengingkari itu dan mengatakarU 'Itu bukan dari kalangan

kami'."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firrran-Nya , J)ita
(Keuntungan yang sedikit), ia berkat4 "Sebagai barang dagangan duniawi."

#'"!,:; (Uoka kecelakaan yang besarlah bagi mereka), ia

berkat4 " Adzab bagi mereka yang mentilis Al Kitab dengan tangan mereka

karena berdusta."

'r&q ;i ,yti <o"" kecelakaan yang besarlah bagi mereka,

akibat apa ydng mereka kcrjakan), ia berkata, "Yaitu akibat apa yang

mereka makan dari orangorang bodoh dan yang lainnya." Penulis Ad-Dun
Al Mantsurtelah mengemukakan sejumlah asar dari sejurnlah sahabat, batrwa

mereka (orang-orang yahudi) membolehkan perubatan itu dan tidak

melarangnya-*

to2lbnularir,lD99
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Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu Hatim, AttFThabrani dan

Al Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang yatrudi

mengatakan, "Umur dunia adalatr tujuh ribu tatrun. Dan untuk setiap seribu

tahun hari-hari dunia, karni hanya disiksa selama satu hari saja di dalam neraka

Jadi itu hanya selama tujuh hari, kemudian siksaan pun berhenti." Maka

berkenaandenganiniAllalr menurunkan,'16i g $ d ij"t (Kami sekoli-

lrali tidak akan disentuh oleh api neraka) al aayah."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dariny4 ia

mengatakan, "Ahli kitab mendapatijarak antara kedua ujung Jahannam sejautr

perjalanan empat puluh, lalu mereka berkat4 'Tidaklah ahli neraka diadzab

kecuali hanya selama empatpultrh' Padahari hamat nanti, merekaakandigiring

ke neraka, lalu mereka berjalan di dalamnya hingga mencapai Saqar, di

dalamnyaterdapatpohonZaqqumhinggaakiirhariyangtelahditetapkan.

Lalu para penjaga neraka berkata kepada mereka" 'Wahai musuh-musuh

Allah. Kalian tetah menyatakan batrwa kalian tidak akan disiksa di dalam

neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Namun hitungan itu sudatr habis

dan yang tersisa adalatr keabadian.' I-alu mereka pun diseret denganwajah di
bawah."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya: "Bahwa orang-orarrg yatrudi berkata

'Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya selama empat puluh

hari, yaitu selama masa menyembatr patung anak sapi' ."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari Ikrimah, ia menuturkarq "Pada suafu hari, orang-orang

yahudi berkumpul laluberdebat denganNabi SAW, merekaberkat4 'Kami

tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, yaitu

empat puluh hari, kemudian kami akan digantikan olehmanusia lain,' sambil

menunjuk kepada Nabi SAW dar para sahabatrya. Maka Rasulullah SAW

membantahnya sambil menarik kedua tangannya ke atas kepalanya,

rii irr ,ts o1. q.'& r ,tij i1fu i\ny'Ciiy.'Ck (Katian
dusta, bahknn kalian akan kekal selamanya di dalam neraka. Kami tidak
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akan menggantilran lcalian di dalamnya, selamonya, insya Allah).
Be*enaandenganmerekaitulahditunmkanryaaptini:'r ,i f. t,:S 

rS iSV,
(Dan mereka berkata, 'Kami sekali-l<ali tidak akan disentuh oleh api

neraka)"

Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari Zaid binAslam secara

narfu' - lthmad, Al Bukhari, Ad-Darimi dan An-Nasa' i meriwayatkan dari

hadits Abu Huxairatr: Bahwa Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yahudi

di Khaibar: t16r .1if U $iapatah ahli neralca?) Merekamenjawab, "Dari

kami hanya sedikig kemudian kalian menggantikan kami di dalamnya'' Maka

RasulullahsAWbersabdakepadamereka, ,S V.'# O 1', ,\llr.
(Terhinalah lralian. Demi Allah, kami tidak akan pernah menggantikan

lalian di dalamnya).to3 Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Ny a: t1,;iL $ + Ff;;'S (Katakonlah,
*Sudahlrah lramu menerima janji dari Allah), yakni: Janji yang telah

dilarkuhkan dari Allah tentang itr1 batrwa itu adalatr sebagaimana yang kalian

katakan Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia menafsirkan a/
'aM (t311)di sini sebagai berikut: Yainr mereka mengucapkan, "Laa iladu
illallaah'(tidakadasesembahanselainAllatr),tidakmemperselarhrkan-Nya

dan tidak kufur. AM bin Humaid meriwaptkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya: --. ,rlii3 i u ,i,i e$;fiil @tau*on kamu hanya mengatakan

terhadap Allah apa yctng tidak lcamu ketahui?) Ia berkata, "Kaum itu

mengatakan,'Dusta dan bathil'."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas mengenai firman-Nya:

f "';"#; * (Bukan demikianJ, yang benar: Barangsiapa

berbuat dosa) ia berkata, '(-!6i1u- syirik." Abd bin Humaid juga

meriwayatkan seperti itu dari Mujahid,Ikrimah danQatadah. IbnuAbu
Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai firman-Nya:

i1t+r.-2;Jit': (Dan ia tetah diliputi oleh dosanya) ia berkata,

to3 Shahih, Al Bukhari, 5777; Ahmad danAn-Nasa'i serta yang lainnya.
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63 Yaitu : : telah"dilipttriolehkisyirikanryra.",

Ibnu Ishaq, Dtu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan tentang firman-Nya: f4';"#,y eE (Bukan
demikianJ, yang benar: Barangsiapa berbuai dosa)Yakni: Barangsiapa

yang melakukan seperti perbuatan kalian dan lrufur seperti kekufuran

kalian sehinggl kebaikannya diliputi oleh kekufurannya,

3: * qi\@i 4;;JtJii3 1^"reka itutah penghuni

neraka, mereko lce:t@l di dalamnya)

,rrJ3tii*,;ti;ve$ii(Adapmor.qng-orangyansberiman
serta beramal slwlih),yakti: Yang beriman terhadap apayang kalian ingkari,

dan mengerjakan amal agama yang kalian tinggalkm, maka bagi mereka rd4ah

surgqdanmerekakekaldidalamnya 
,

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

ili+L a.,1*t'5 (Dan ia tetah diliputi oleh dosmya) ia berkat4

"Yaitu dosa besar /ang memastikan pelakuryra masuk neraka" Waki' dan

Ibnu JarirmoiwayrkandariAl l{asaq bahwaiabedrm,'setiryyzngdmcam

neraka olehAltall mal<a itu adalah dosa" IbnuAbu Spiba[AbalbinHumaid

dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khaitsam, ia mengatakan,

"Yaitu orang yang mati dalam keadaan berdosa sebehrm bertaubat-':

Diriwayatkanjuga seperti itr"r oleh Ibnu Jarir dari AIA'masy.
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yti :sAii f{:, # U:# el.: e E G,;
"#t4 i1r, ?'t'it it:r:* -tl'i €tA*
'ffi ;';'* 6"* <>:?gS: #i,F,e;F
'u[i \1,ii ii t#:ui rfri A ?s'f *i A,.tsit
b{i +ii e i'!; us 

EL,'nfr 
ss *i:tai *i u \

i *t -):^;:i *'U ;{;*.q hi e;;.:i't3';:rl

3:id-
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil

(yaitu): 'Janganloh komu menyemboh selain Allah, dan berbuat

baiklah kepoda ibu, bapak, kaum kerabot, anak-anak yatim, dan

orang-orong miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada

monusio, dirikanluh shalat don tunaikonlah zokot, Kemudian
kamu tidok memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada

kamu, dan kamu selalu berpaling. Don (ingatlah), ketiko Kami
mengambil janji dari kamu (yaitu): 'Kamu tidok akan
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menumpahkan darohmu (membunuh orong), dan kama fidak akan

mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu,'

kemudian kamu berikrar (akan memenuhinyo) sedang kamu

mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh

dirimu (saudoromu sebangsa) dan mengusir segolongan dari kamu

dari kampung halamannya, kamu saling membantu (menghadapi)

mereko dengan berbuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka

datong kepadamu sebogai tawanan, kamu tebus mereka, padahol
' mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakoh kamu

beriman kepado sebogian Al kitsb (Taurat) don ingkor terhadop

sebagianyang lainnya? Tiadolah balasan bagi orang yflng berbuat

demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan

dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa

yang sangat berat Don Altah tidak lengah terhadap apa yang

kamu perbuul ltulah orong-orang yang memheli kehidupan dunia

dengan (kehidupan) akhirot Maka fidak akan diringonkan

siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong."
(Qs.Al Baqarah [2]: S3-S6)

Penafsiran tentangjanj i yang diambil dad Bani lsrail telatr dikernrkakan.

Makki berkata, "Sesungguhnyajanji yang diambil Allah dari mereka yang

disebutkan di sini adalah yang diambil Allatr pada masa hidup mereka melalui

lisan para nabi merek4 yaitu firman-Nya, K $trbil1;- $ (Janganlah komu

menyembah selain Allah). Menyembah Allah (mengharnba kepada Allah)

artinya menetapkan pengesaan-Nya, membenarkan para rasul-Nya dan

mengamalkan apa-apa yang telatr diturunkan dalam kitab-kitab-Nya."

Sibawaih berkata, "sesungguhnya firman-Ny u, fr $l.U,t; S

(Janganlah knmu menyemb ah selain Allalr) adalah sebaguj awab qasam

[penyambut/penimpal sumpatr]). Pengertiannya: Kami telah mengangkat

sumpah mereka, demiAllalq kalian tidak akan menyembah kecuali Allall"

Pendapat lain menyatakan: Ini adalatr berita yang berrnakna perintah.
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Pendapat ini diduhrng oleh cara membacanya Ubay dan lbnu lvlas' ud yaitu:

l):J33 ! (ianganlatr kalian menyembah), yang mgnunjukkan larangan

(sedangkan b:l1i3 $, secara harfiyahberarti: Kalian tidak menyembah).

Pemaknaan ini juga ditunjukkan oleh kalimu,-pu11r*1 
-pada ayat ini juga--

yang di-'athaf-kan kepadanya, yaitu: ir3t;: -i;ij, -ilA (Don

ucaplranlah -dirikanlah- tunaikanlah). Quthrub danAl Mubrad berkata,

"Sesungguhnya firman-Nya 62'{j,3 $ (Janganlah kamu menyembah),

adalahj umlah haaliah @limat yang menerangkan kondisi), yakni artinya:

Kami mengambil janji mereka dalam kondisi mereka mengesakan atau tidak

membangkang."Al Qurth$i mengatakag'Demikian ini berda&*an bacaan

Ibnu Katsir, Hamzah danAl Kisa i yaitu : O\Ll-(mereka menyenrbatr) dengan

ya ' bertitik dua di bawah." Al Fana' , Az-Zujaj dan sejumlatr ulama tainnya

mengatakarq bahwapengertiannya adalah: Kami mengambiljanji kaliaa yaitu:

iirr flreli; f i,L lfu"ganlah kalian menyembah kecuali Allah),
i-tl$u g*,i ii;"(dan hendaklatr kalian berbuat baik kepada kedua orang

tuai, ;tiJi' *iLL, (serta janganlah kalian menumpatrkan darah).

Kemudian partikel ii dibuang, sehinggaf /-nya ftata kerjanya) menjadi

marfu'karena tidak ada lagi partikel yang menyebabkannya manshub. Al
Mubrad mengatakan, "Pendapat ini keliru, karena setiap yang tidak
ditampakkan dalam ungkapan bahasaArab, perannya tetap berfungsi." Al

Qurthubi mengatakarS "Pendapat itu tidak keliru, bahkan kednanya benar, ini

dibuktikan oleh sya' ir:

a;-i3"|'Ci'# .,riilr :ti:ri'it3,el, 'Ff e,or} r6q)tf

Ketahuilahwahai garda penahan, aht (pastl mendatangi

pertempuran

dan pasti aht tunjukkan kesenangan, mampukah kou bertahan

Di sini kata ;Li diungkapkanmatnshub (karena sebelumnya ada

partikel if y*g tidak ditampakkan, tapi tetap berfirngsi menyebabkan

rwshab),namun demikian, boleh juga marfu '."
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Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah memperlakgkan mereka

dengan baik, rendah hati terhadap mereka, melaksanakan perintah mereka

danmemenuhi semuahak kedua orang tuayangtelatr diwajibkanAllatrtefiadap

anak.

E?i (kerab at) atalah moshdar seperfr'kaa j*ltdan,r*aJr, artinya

kaum kerabat. Berbuat baik kepada kaum kerabat adalah menyambung tali

persaudaraan dengan mereka dan memenuhi keperluan-keperluan mereka

sesuai dengan kemampuan

Hi adalah bentukjamak dari '1i (anakyatim). Yatim pada

manusia adalah yang telatr kehilangan ayahnya, sedangkan pada binatang

adatatr yang telahkehilangan ibunya. Asal malararya adalahmenjadi sendirian

Dikatakan shabiltyun yatiimun (anak itu yatim) apabila ia terpisah dari

ayahnya-

&"''ei adalah bentuk jamak dari *(.i-ii, artinya

,zilStlrr*,,; (orang yang ditumpangi kebwuhan), aro -*u* mayoritas

pakar batrasa, al miskinlebih fakir dali pada, atfaqiir. Tapi diriwayatkan dari

Asy-Syaf i, bahwa al faqiir kondisinya lebih buruk daripada al misHin -

Pembatrasan mengenai hal ini, telatr dipaparkan oleh para ahli ilmu secara

gamlang pada bidangnya.

l* g,fu.l1;t (Serta ucapkanlah lcota-katayang baikkcpada

m anus ia), y ak.nr: Ucapkanlatr kepada mereka perkataan yang baik. Kalimat

ini sebagai sifat untuk z ashdaryangtidak ditampakkan, yutumashdarY,ata

busyraa.Harnzah dan Al Kisa' i membacanya : LL, detganharakrtfathah

pada htrruf ho' dan sin,begttu pula bacaanZardbin Tsabit dan Ibnu Mas'ud.

A1Akhfasymengatakan, "Keduanya satumakna, seperti al bukhl darral

b affitl, ar-rusy d dan ar-r asyd." Al Akhfasy j uga menyebutkan ;ii,L, tarrpa

tanwinseperti format j;i. e"-N"t us mengatakan, "Ini tidak boleh terjadi

dalam batrasa Arab, karena yang berformat itu tidak boleh dikatakan demikian

kecuali disertai altf danlam,seperti ui:aiir, 6i$lltdan ;i.;jr. Demikian
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juga yang dikatakan oleh Sibawaih- Isa binAmr membacanya: (-", dengan

dua harakat dhammah (yaitu pada ha' dan sin-nya).

Yang pasti, bahwa perkataan png dip€rintatrkan kepada mereka untuk

mengucapkannya tidak diltrususkan pada bentuk tertentu, tapi semua yang

dianggap baik secara syar'i, maka itu termasuk yang diperintahkan dengan

perintah ini. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalatr kalimat

tauhid. Adajuga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud itu adalahjujur.

Adajuga yang mengatakan, batrwa png dimalsud adalah omar ma'rafnahi

munkon Dan adajuga yang mengatakan setain itu.

e Fli i t3l;'t i )IAi l tq|t (D irikant ah s halat da n tunai kanl ah

zafu). Penafsiranrryra sudahdikemukakan. hi adalah khitrab untuk Bani lsrail,

sehingga maksudnya adalah shalat yang dulu biasa mereka lalekan dan zakat

yang dulu biasa mereka tunaikan"

Ibnu Athiyyah berkat4 "Zakat mereka adalatr png dulu biasa mereka

letakkaq lalu tunrnlah api kepada zal@t png diterima sementara zakat yang

tidak diterima tidak ada api yang tunur kepadanya.':

),3!';'f (Kenudtan kamu t i dak me me nuhi i onj i itu). Ada yang

mengatakan, bahwa khithab ini ditujukan kepada orang-orang dari kalangan

mereka yang masih ada pada masa Nabi SAW, karena mereka seperti para

pendatrulu mereka dalarn hal ini. hi menryakan peralihan bentuk redaksi dari

ghaib ah(ungkapan untuk pihak yang tidak hadir) kepada khithab

untukpihakyanghadir)

#$r, (kccuali sebagian kecil) pada posisi manshub karena

ististnaa' Qrcngecualian, yaitu dipengaruhi partikel Il), di antaranya (yang

dikecualikan itu adalah) AMullah bin Salarn dan para sahabatrya.

3*$;fj (Dan kamu selalu berpaling)pada posis i nashab

seb4gai hal ketera4ran kondisi) . At I' raadh dari at -t aw allimaknanya sama

(berpdrng). Ada juga yang mengatakan, bahwa at-taw allibe*atandengan

fi sik, sedangkan al i'raadhberkutandengan hati.
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|fu $ (Kamu tidak akan menumpahkan), pembahasaannya

sama dengan pembalrasan kalimat:'U:l ";3 $ (Janganlah kamu menyembah

selain Allah)yarrgtelah dikemukakan tadi. Thalhah Ibnu Musharrif dan

Syu' aib bin Abu Hamzah membaca dengan dhammah padahtn:f fa' (yakni

tasfularun), ini dialek lainnya, sementaraAbu Nahik membacanya dengan

dha.mmah pada huruf ya' dar. tasydid padafa' sertafathah pada sin.

As-S aJk adalah a sh-s haDD (menumpatrkan), pembahasan maknanya

sudah dikemukakan. Adapun maksudnya di sini adalah hendaknya mereka

tidak melakukan itu di antara sesama mereka.

Ad-Daar adalatr tempat tinggal yang di datamnya terdapat bangunan-

bangruran yang ditinggali, berbeda dengan tempat singgah. AI Khalil berkata

"setiap tempat yang dihuni suatu kaum adalahdaarmerek4 walaupun tidak

terdapat bangunan di dalarr-rrya'

F;A'p(lre*uatankamuberilcrar[akrinme:menuhinyaJl;:;;i
dali al iqraar,lakni terjadinya pengakuan dari kalian tentang perjanjian yang

diambil dari kalian itu dalam kondisi kalian manyaksikan hal inr terhadap diri

kalian. Pendapat lain menyatakan, bahwa kesaksiirn di siiri adatah dengan

hati. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalahal hudhur, yakni:

Bahwa kalian sekarang mempersaksikan hal itu atas para pendahulu kalian.

Allah SWTtelah mengambil janji dalam Taurat atas Bani Israil agar mereka

tidak saling membunuh, dan Allah tidak menaJikannya lagi dan tidak pula

meningkatkarurya

;{P Pl- (Kemudian kamu fBani IsrailJ),yakni kalian yang

menyaksikandanhadir, mengingkarijar{iyangtelatrAllaharnbildarikaliandi

dalam Taurat, sehingga kalian saling membunutq dan setenrsnya hingga alfiir
ayat. Ada yang mengatakan bahwa ;ffp pada posisi nashob oleh kata

ft ! 
*ttidak ditampakkan. Bisa j uga mans hub -nya karena kata 

f !f atau

',r*i rg*rgtidak ditampakkan). Al Qutaibi berkata, "Perkiraannya adalah:

t77 U." An-Nuhas berkata, "Pendapat ini keliru berdasarkan pandangan
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Sibawaih yang tidak membolehkannl,ia."

Az-Zujajb€rkata ",<!#bermakna }ir, yacni , o'& U4, 'Cl 'i
(kemudian kalian yang membunuh)." Ada juga yang berkat4 * r$fiadatah
mubtada', sedangk " ;ii adalah khabar-nya yang iiduh,rlrlkun
penyebutannya ." Az-Znhimembacanya tij$;5, dengan tasydid.Orang yang

menganggap kalimat: ,rfl;l;if sebagai mubtada' dankhabar, maka ia

menetapkan kata: a. ,rt-i-3sebagai keterangaq karenamalara, .njs ,-i
adalah: Bahwa mereka dalam kondisi seperti kondisi parapendahulu merek4

yaitu melanggar perj anj ian. Sedangkan orang yang menganggap kata ;SYb
sebagai munada (pihak yang diseru) atau manshlrD oleh alasan yang telatr

kami sebutkan tadi, maka ia menganggap khabar-nya 3;ffidan yang

setelahnya.

oi?Ul (kamu saling membantu) dengan tasydid,asalnya itijt(W,
lalu ra'-nya dimasukkan ke dalam zha' l<arena maklvqj -nyaberdekatan- Ini
adalah cara membacanya penduduk lvlakkatu sedangkan perduduk Kufrh
merrbacanya:'U:#,:rup ta$diddan memhrang trunrf ra' kedua karcna

strdah teruakili oleh ra' pertama

Asat makna ol mttzhaahorah adalah ol mu' aawanoh(pertolongan),

yang berasal dari kala azh-zhahr (punggung), karena sebagian mereka

ngrrytcan sebagian lainnya sehingga seperti ubztuhr t6nngwg).

Contoh hal tersebut dalam ucapan seorang pt{angga:

:tt o\pr y :,t *
Kalian telah menolong dari setiap penjuru dan arah

dengan serempak, sungguh lalian masih merupalran satu kesatuan

Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: ,'* +) ,rGlgi$t{t
(Adatah orang-orang kafir itu penolong [syetan uituk durhatral terhadap

Rabb-nyg) (Qs. Al Furqaan [25]: 55) dan firman-Nya: '^;+,!tJ6
,

1*4's (Dan seloin dari itu malaikat-malaiknt adalah penolongnya

f:t*'sf ,F qi;u
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pula). (Qs.At-Iitriim [66]: a)

-j'UiQowanan)statusnyasebaguhaal$eterungankondisi).Abu
Ubaid berkata AbuAmr berkata, "Apa yang berada pada kekuasaan mereka

,
adalah -j'Pi,dan yang datang dalam keadaan tertawan adalah.saf r.

Namln para pakar bahasa tidak mengenal apa yang dikatakan olehAbuAmr

ini, karena kata 13';)f seperti halnya kata ,e)rk7 d^ o:S;." Hamzah

membacanya : 6 rai, sedangkan yang lainnya membacanya: -: r-,i .,s )i
adalah bentukjamak dfi ,l,seperti u,Ei r*g orerupakan bentukjamak

d*i .11 dan seperti rg f y*tgmerupakan bentukjamak dari e-f . Abu

Hatim mengatakan, "Tidak boleh (dibentuk j arnak menj adi) G3;;l ." Namun

Az-Zujajberkata, "Boleh dikatakan rs Sul 
sebagaimana c.1t3. " Ibnu Faris

berkata, "Bentuk jamak dari pi adalah ,sr,.i dan clri.- Yang

menglrerankan dari Abu Hatim, beliau mengingkari apa yang telatrpasti dari

redaksi yang diturunkan itu, sementara mayoritas ulema pun membacanya

demikian "p+( -.*put ro derivasi dari Y'ata .",yuti.pengrkat y-ang mengikat

bawaan; Maka disebut ,ii (tawanan) karena ia diikat. OrangArab biasa

mengatakan,"Qad asaro qitb,ahu" yakni ia telah mengikat pelananya.

Kemudian setiap yang ditawan disebut asfir, walatrpun tidak diikat.

it $* (tramu tebus meretra) adalah j ow ab asy'syarth(penimpal

'Jika"). Ini bacaan H amzah,Nafi' danAl Kisa'i, sementara yang lainnya

membacanya : e tti . Al Fidaa' adalah sesuatu yang diarnbil dari tawanan

yang dengan itu tawanan itu dilepaskan . Drkatakan'fadaah danfaadaahu

(menebusnya) apabila memberilan tebusannya-

Seorang puj angga mengatakan:

G*t d,sr((,,*';') ,i; t\)rrl rtu'e
Berhentilah! Tebuslah taw ananmu, sesungguhnya kaumht

dan kaummu, menurutht, tidak pernah ahtr

#(;\41'j';t Qtadahal mengusir mereks itu (iuga)
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terlarang bagimu). Dlnmir gatm i) di sini kembali kepada kondisi. Ada
juga yang mengatakan, bahwa dhamir ini tidakjeras, penafsirannya adalatr
kalimat yang setelahnya. Al Fana' menyatakaq bahwadhamtu ini adalah
' imad (dhamir pemisah). Namun pendapat ini disanggatr, dengan alasan:
karena 'imadtidakterletak di awal kalimat.

#lpada posisi mafru'yang disebabkan oleh kata ,p'ri y^g
menempati posisi klubar. Adajuga yang mengatakan, bafuwa ffGt prau
psisi mafru' karena sebagai mubtado',sedangkan ?s nary ktabirnya

Para mufassir mengatakan: Allah SWT telah mengambil empat
perjanjian dari Bani Israil, yaitu: Meninggalkan pembunrhan, meninggalkan
pengusiran, meninggalkan batru membahu dalam perbuatan dosa dan
permusaharL dan untuk tawanan mereka Tapi kemudian mereka melanggar

semuanya kecuali penebusalllwaoaq qakaAllah menqela mereka dengan
fi rman-Ny a: oi+. aii*3 #i,Fjo;Fi (Apakah komut
beriman kepada sebagian Al kitab [TauratJ dan ingkar terhadap
sebagian lainryta?)

xi mak",rrya adatah haw aanttenistaanl. Al Jauhari mengatakan:

',sidenganhankatkosrah(padaharakathha),yl:taaal*izyan:Apabila

hina dan nista Balasan ini png diancamkanAllahtstradry orang{r&g yahdi
yang terlaknat sangatlah banyak, sehingga mereka berada dalam kenistaan

yang sangat parah, yaitu mereka menderita kenistaan dan kehinaan karena
pembunuhaq penawanan, dipungut upeti dan setoran, babkan di akhirat nanti
mereka akan ditimpa lagi dengan adzab yang sangat berat. Semua ini karena

mereka telah melalarkan dosa dan kema}siatan yang sangat besar. lvlayoritas

uiama membacanya,'uy;-denganya' bertitik dua di bawah, sedangkan Al
Hasan membacanya dengan titik di atas (y,akni oil, fl sebagai khithab .

Penafsiran tentang firman-Nya : 3j3l5 J*r'itlU9 (Dan,qlUh
tidak lengah terhadap apa yang kamu perbua). bemrkian juga firman-
Ny a: ij';it r-li #'ti 1t tut ol, orang-o ran g yang m e mb e t i ...)
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' i34a3 lUafa tidak akan diringankan) adalahpemberitaan dari

Allah swr, bahwa orangorang yahudi itu akan tenrs berada di dalam siksaan

yang bertubi-tubi, dimana mereka dipungrrt upeti, dipandang remetr, hina dan

nist4 dan itu tidak akan diringankan dari mereka selarnany4 tidak akan ada

penolong yang membelamerika dan merekatidak akan mendapat kemenangan

terhadap musuh mereka

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan a*i ryrru
Abbas mengenai firman-Nya , ,j-i*trd'&Gsil"y {bo1, t nsotlahJ,

ketits Kami mengambil janji dari'Bani Ismil) ii Uertatu, ..Menegur,

Ibnu Jarir meriwayatkan--dari tbnu Abbas me4genai fi.rman-Nya:

Wf*.iS;,:'(Srria a"i),m1ulah kata-kata yang baik kepada

manusia) ia berkata'(-Yaitu- memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah,

yangmungkar.

Al Bailraqi meriwalatkan dt datam Asy-SWbD dariAlimengenai firman-

Nya: (:i..f n*.ij ;tt (Serta ucapkanlah lata-kata yang baikkcpada
manusia) Ia mengatakan, "Yakni semua manusia." Seperti itujuga yang

diriwayatkan olehAbd bin Humaid dan Ibnu Jarir dari Atha'. Ibnu Ishaq,

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwaya&an dari IbnuAbbas.mengsnai ,

firman-Ny", 4';6f (Kemudtan kamu tidak memenuhi janji itu) ia

berkata, "Yakni kalian meninggalkan semua ifu." IbnuJarir meriwayatkan

darinya, bahwa ia berkata '?engertiannya: Kalian berpaling dari menaati-

Kr:, kecuali sedikit orang dari kalian, yaitu mereka yang telatr aku pilih untuk

menaati-Kut) '

Ibnu Jarir meri,wayatkan dari Abu Al Aliyatr mengenai firman-Nya:

iL;6:itfu S (Kamu tidak akan menumpahkan darahmu

[membunuih orangJ), ia,berkata, 66--Yakni- Katian tidak akan saling

membunuh f i-: i f#i'r;f St (Dantramutidakalanmengusir

dirimu [saudaramu sebangsal dari lrampung halamanmu), yaYai:Kalian

TAFSIR FATHUL QADIR +fi



tidak alcan saling mcngusirdari kampung halaman p;;i? (tenudian
kamu beribar fakan memenuhinyaJ), yakni: Jaqii ini. '-u:ri-i.*;1.,
(Sedong kamu mempersalaikannya)pkni: Dan kalian menya&sikan.,,

Ibnu Jarir dan lbnuAbu l{atim meriwayalkan dari lbnuAtfras meogenai
fi rman-Nya, iI';;i ? (Ke mud ian kamu b e r ibar [a kon m e me nuhinyaD,

-Yakni-: fni aOaiatr benar perjanjian-Ku atas kalian. ,nyr, pfp
5411rjtX (Kemudian kamu [Bani IsrailJ 

^",^tinut dirimu
fsaudorantu sebangsaJ)', pkni: Ahli syirih sehingga kalian menrmpahkan
darah mereka bersama mereka. i7: e &6f $;h (Dan
mengus ir s egolongan doi komu dqi konpung lalmanryn), lakni: IGlian
mengeluarkan merelc dai kampung halamannya bersama mereka.

ol:-.,sii f {}, #'u:# (kanu}bt n g m e rubanr* { m e n ghadap i J
merelro dengan berbuat dosa dan permus'ahan) sehingga ketika mercka
berada di antara sukuAus dan Khazraj, dan terjadilah peperangan, engkau

berangkat bersama mereka menuju Bani Qaifuqa' bersama suku Kharaj,
sementara Bani Nadhir dan Quraiz:hah bersama sukuAus. setiap kelompok
di antara kedua kelompok itu saling menyerang sesama sardaraqa, sehingga

mereka mling menrmpahkan daxah- ffida api perang telah meredip, mereka

menebus para tawanan merek4 ini sebaqi qgmbenaran tentang apa yang

terdapat di dalam Thurat . et:tdi:t'.pl €;1i dj {rtap;ii*" mercka

danng lrcpadamu sebagai tcwqnan, lumu tebus mercka), padahal katian
telah mengetahui bahwa itu kewajiban kalian di dalam agama kalian.

#t'* $j gaaanat mengusir mereka itu [iugoJ terlarang bagimu)

sebagaimana dalam kitab kalian mengenai pengusiran mereka.

,r6+,3t:pS#i,frr$;.F1(Apakah*o*uberimankepada
iebagian Al kitab [ThuratJ dan inglar terhadap sebagian laiwtya?),
yakni: Kalian menebus mereka karena kalian beriman (membenarkan) Al
Kitab, dan lelian mengeluarkan mereka karena mengingfuari sebagianAl Kitab
iur?'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:
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;b{u;; 3:i e Eii Y|*t'uii ul:.ii (I t u t a h o r a n I - o r a n s y a n s
membeli lrehidupan dunia dengan [kehidupanJ akhira) ia berkata,

"Mereka lebih menyukai duniawi yang sedikit daripada ukhrawi yang

banyak"
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L

Qr',: l:)\ :p,'u f:$t iAt ;; #v'ra) r

FL;q rl# *.t;:i gtUiO:i*i ;-;'A rk
13,-;: &k a- F ;';t-*,> 

*t'€.*a;t U * 1 L,"J ; )
@e6;rfi'# $&G*prr' -/ 7t ?.-

-..-l:.b
./ | -r, t6JJ4y-tr

"Dan Sesungguhnya Kami telah mendatanghan Al Kitab (Taurat)

kepada Musa, dan Kami telah menyusalinyo (berturut-turut)

sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti

kebenaran (makjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami

memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datong

kepadamu seorang rasul membawa sesuotu (pelajaran) yong tidak

sesuai dengan keinginanmu lalu kamu ongkuh, maka beberapa

orong (di antara mereka) kamu dustokan dan beberapa orang

(yang lain) kamu bunuh? Dan mereka berkato, 'Hati Kami

tertutup.' Tbtopi sebenarnyo Allah teloh mengutuk mereka kareno

keingkaron merekal maka sedikit sekali mereka yang beriman.'
(Qs. At Baqarah [2]: 87-88)

Yang dimaksud q{ii adalah Taurat. G':4 (dan Kami telah

menyusulinya), at-t aqlfiyah adalah menyusulkaq diambil darikata al qafaa,

yaitu bagian belakang leher (tengkuk). Dikatakan: Istaqlfaituhu bila aku

mendatanginya dari arah belakangnya. Dari malara ini ada sebutan qaafiyah

asy-qyi i (untaian sya'ir) karena semua perkataannya diurutkan. Maksudnya

di sini: BatrwaAllah SWT mengutus para rasul setelatr mendatangkan Thurat

kepada Musa, dan menjadi para rasul itu sebagai pengikutnya, yaitu para

nabi Bani Israil png diutus setelatr Musa.
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'a

Makna ,' ''Z ;'i adalah bukti-bukti yang disebutkanAllah di dalam

suratr Aali'hnraan dan Al Maa' idah.

U:$jt(danKamimemperlantnya),at-ta'yiidadalahat-taqwiyah
(penguag. Mujatrid dan Ibnu Muhaishin membacanya: 6fiT, dengan madd,

keduanya adalah bentuk dialek.
t r1.: ,

"r"3A 
t It t (dengm Ruhul qrdus) adzlah menarnbalrkan yang disifati

kepada sifat, yakni artinya: Ruh yang disucikan. Al Qudus adalah ath-

thahaarah(kesucian), al muqaddas adalah al muthohhar (yarydisucikan).

Ada yang mengatakaq bahwa maksudnya adalah Jibril. Allatr meneguhkan

Isa dengannya. Bukti pendapat ini adalah Ucapan Hassan:

iu:ri rfrt 7'ii qfl ,4(,jb't
"Jibril 

adalah kepercaan Allah untuk kita,

dan Ruhul Qudus itu bulcan mitos belaka

An-Nuhas berkat4 *Jibril disebutjuga Ruh dan ditambatrkan kepada

At Qudus,k arcmia diciptakan Atlatr tidak melalui kelatriran." Ada jWa yang

mengtakan, bahwa Al Qudus adalahAllah Azza wa Jalla' sedangkan Rzft

adalah Jibril. Adajuga yang mengatakaq bahwa yang dimaksud dengan fufu|

Qudus adalah sebutan untuk sesuatuyang dengannya Isa menghidupkan

kembali orang-orang yang telah mati. Ada juga yang mengatakaq batrwa

maksudnya adalah Inj il. Daru ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalah ruhyang ditiupkan kepada Isa" Allah menguatkan Isa dengannrh itu

karena mengandturg kekuatan

Firman-Ny", 'f#;1U'fi,y:\L. tvang tidak sesuai dengan

lreinginanmu),yaknt: Tidak selaras dan tidak sejalan dengan keinginanmu.

Asal makna al hoty ao adalatr cenderung kepada sesuatu. Al Jautrari berkat4

"AlHawaostawanafsu)disebtrthawaa,twbnaontgnyayalrwaa(condong)

ke neraka." Allah mencela mereka dengan ungkapan ini yang disimbolkan

dengan homzah taubikh(partikel tahya yang mengesankbn celaan), yaitu
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Allatr mengatakan,'J ;, iL;V rfd (Apakah s etiap datang kepadamu

seorang rclsul) daiantara kalian

$L. @embawa sesuatu [pelajaronJ yang tidak) iesuai dengan

keinginan kalian, kalian menyombongkan dfui dalipadamenyarnbrtrny4 sebagai

sikap meremehkan para rasul itu dan menjauhkan diri dari missi mereka Huruf

fa- padakalimat: ,j4 adatah sebagai 'athf (yatgmengaitkan) kepada

katimat yang tidak ditampakkan, yakni 
-bila 

ditampakkan-: Kami telah

mendatangkan para nabi kepada kalian watrai Bani Israil sebagaimana yang

telah kami datangkankepada kalian, apakah setiap kali datang seorang rasul

kepadakalian.

futu6--3 gebagian)pada posisi nashabyang diakibatkan olehy''/

yang setelatrnya (yakni obh pi'-r?). Huruf/a' di sini (yakni pada kalimat

l:r'-;13 ,yaitu/a ' yang pertanra) sebagai perincian. Di antara para rasul yang

mereka dustakan adalahlsa dan Muhammad, dan di antarapararasul yang

mereka bnnutr adalatr Yatrya dan Takaiyy a.

r3]1 adatatr bentuk jamak fu .-,i!f . Maksudnya di sini adala]ryang

terdapat penutup padanya sehingga menghalangi sampainya perkataan

kepadanya. Contoh kal imat: Ghalafiuas-say'(aku menutupi pedang), yakni

membuatkan penutup (sarung) untulanya

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf: Y*ta r!i! adalatr ungkapan

pinjarran nntnk mengungkapkan kata ;ggiynga*irryra behrm disunat, se,perti

(ungkapan pinjaman) dalam finnan-Nya: ptT$Ll3q"# d,6-#
(Hati lrami berada dalam tutupan [yangmenutupiJ apayangkamu seru

trami lcepadanya). (Qs. Fustrshilat [4 I ] : 5) Ada juga yang mengatakan batrwa

Lil adalatrbentukjamakdari ..iry (tutup),sepertihalnya )9 M" P,
artinya: Hati kami adalah penamptmg itnrl tapi mengapa hati kami tidak

mematrami keterangan darimu? Itu karena kami sudah terlalu banyak ilmu.

LaluAllatr membantatr apa yang mereka katakan itu dengan firrran-Nya,

ef."{t d * (Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka
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lrorcna keingkoran mereka). Asal makna al-la'n (laknaQ dalam perkataan

orang Arab adalatr diusir dan dijauhkan. Contohnya adalah ucdpan As-

Spmmaktr

;t*!t ,y')n ,-s';:t ;u '^b*iyt:rL'.?',
Afu dikagetkan oleh larcing sehingga alat menjauhinya

seolah dia srigala, sehingga alat seperti orang terusir

Arti ayat ini: BahwaAllah menjarfikan mereka dari rahmat-Nya.

fu adalahna'tQrcnyerta)untuk,zashdaryangtidakditampakkan,

yakni [bila ditampakkan menjadi]: XT U6it. Kata t1 pada kalimat:

at &-11 (mereka yang beriman) adalah sebagai tambahan.

Disandangkannya sifat "sedikit" kepada keimanan merek4 karena mereka

adalah orang-orang yang telah diceritakan Allah kepada kita mengenai

pembangkangan, kesombongan dan ketidak pedulian merekayang amat

sangat, serta sangat jauhnya mereka dari kecenderungan untuk menyambut

para rasul, di antaranya adalah mereka mempercayai sebagianAlKitab dan

sebagian lainnya lvla'mar mengatakag'lMalaranya Mereka tidak

mempercayai kecuali hanya sedikit yang ada di tangan mereka dan mengiagkmi

sebagian besamya. Berdasarkan pengertian ini, maka kata dJ3 posisinya

manshub karenafaktor naz'ul Htaafidh."Al Waqidi berkat4 "Maknanya:

Mereka tidak mempercayai, baik sedikit maupun banyak." Al Kisa'i
mengatakan: Ungkapan orangArab, o'Mararnao bi adhin qalla maa tanbutu

al laraatsu w a al b ctshal $arrimelewati lalran yang sedikit ditumbuhi bawang

bakung [bawang perai] maupun bawang meratr), yal<ni tidak menumbuhkan

apa-apa)."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

$i ;;t:,;t; t;S: (Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan

Al Kit ab [TauratJ kepada Mus a), ia berkata, "Maksudnya adalah Thurat,

secara sekaligus, rinci dan langsung berlaku." ,Py\-2yl t -i;n gan
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Kami teloh menyusulinya fberturut-turutJ sesudah itu dengan rasul-

rasul),yakai: Rasul yan€ biasa dipanggil Syamuel Ibnu Babil, rasul yang biasa

dipanggil Mensyabil, rasul yang biasa dipanggit Sya'ya, rasul yang biasa

dipanggil Hezqil, rasul yang biasa dipanggilArmea yaituKhidhir, rasul biasa

dipanggil Daudyaitu ayahnya Sulaiman dan rasul yang biasa dipanggil Isa

putera Maryam. Para rasul itu dir$us olehAllah dan dipilih-Nya dari umat itu

setelatr Musa t-alu Kami menganrbil perjanjian yang kokoh atas meneka (para

rasul), yaitu agar mereka itu memberitahukan kepada umat mereka tentang

sifat Muhammad SAW dan sifat umatrya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan darinya mengenai

firman-Nya, ,:'';ii;-i'fi t414t'Js (dan tetah Kami berikan

buhi-butai kebenaran [mul1i izotJ kepada Isa putera Maryam) iabetkata,

"Yaitu: Bukti-bukti berupa menghidupkan kembali orang yang sudah mati,

membentuk dari tanah seperti trtrnmg, menyernbulikanyang sakig mengabarkan

banyak perkara ghaib, dan lain-lainyang terdapat di dalam Thurat dan Injil

yang disampaikanAllah kepadanya-"

IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya mengenai fimran-Nya 
^s:"$ :

(dan Kami memperlantnya), ia mengatakar; "Karti menguatkannya'"

Ibnu Jarir, IbnuAl Mtrn&ir dan IbnuAbu [Iatim meriwayatkan darinya,

ia berkata *Ruhul 
Qudus adalah sebutan yang dengannya Isa menghidupkan

kembali yang telah mati." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia

berkata "Al Qudus adalahAllah Ta'ola.- Iajugameriwayatkan seperti itu

dari Ar-Rabi' binAnas. Ia juga meriwayatkan dari IbnruAbbas, ia mengatakan,

" Al Qudu.s adalahkesucian." Ia juga meriwayatkan dari As-Suddi, ia betkata
*At 

Qudusadalah keberkahan." Iajuga meriwayatkan dari Isma'il binAbu

Khalid, bahwa Rutrul Qudus itu adalah Jibril. Iajuga meriwayatkan seperti itu

dari IbnuMas'ud.

Abu Asy-Syaikh di dalam Al Azhamahmeriwayatkan dari Jabir,

dari Nabi SAW, beliau bersaMa: ,y-* ,*t A3 $uhul Qudus adolah
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Jibrit).Telah diriwayatkan secara pasti di dalam ls["Stu[i[, bahwa Nabi

SAW berdo 
^, aii;it g\, ot3 Li Si (Ya Atlah, teguhkanlah Hassan

dengot Rulrul Qtdus).tu lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa' id bin Jubair

mengenai firman-Nya, 6-f (s eb agi an),ia berkata, "Yakni segolongan-"

Ia meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, "Disebut g alb karena

taqallub-nya(berbolak baliknya)." Ath-Thabrani mengeluarkan riwayat

darinya di dalam,{ I Ausath,bahwa ia membac a: "jiL G.}3 (Hati Kami

tertutup) yakni: Berat, maksudnya: Bagaimanakami dapat mempelajari

sementara hati kami tertutup untuk ilnq yaitu tidak bisa menjadi pundi ilnu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

'JiL ti $ i j q <oo, m e re Ia b e rknt a, * Ha t i Kami t e r t u t up") Ia berkata,

"Yaitu sudah penuh dengan ilmu sehingga tidak memerlukan lagi ilmu

Muharnmad dan tidak pula yang lainnya." Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan

IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: "* C*
(Hati Kami tertutup),ia berkata, "(Yakni) dalam keadaan tertutup."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, batrwa iaberkata:

Y. I e(dalam tutupan). (Qs. Fushshilat [41]: 5) IbnuJarirmeriwayatkan

dariryra, bahwa ia berkata "Yaitr: Hati yang telah dilurci mati." Diriwayatkan

jqga serupa itu oleh Waki' dari Ikrimah dan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Abd

bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatada[ yaitu: Hati yang tidak

dapatmemahami."

Diriwayatkan oleh IbnuAbu Syaikah IbnuAbuAd-Dunya dalam kitaD

At lkhlashdan Ibnu Jarir, dari Hudzaifah, ia berkata, "Ada empat macam

hati: Hati yang tertutup, yaitu hati orang kafu. Hati yang datar, yaitu hati omng

munafik. Hati yang licin yang di dalamnya terdapat semacam lenter4 yaitu

hati orang beriman. Dan hati yang di dalamnya terdapat keimanan dan

kemunafikan Penunpamaan iman adalah laksanapohonpng disirami dengan

air yang bagus, sedangkan perumpamazm orang munafik adalah laksana luka

tu Shahih,Al Bukhari,453 dan Muslim, 4/1933 dari hadits Ibrahim.
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yang ditambahi dengan nanah dan daxah."

Ahmad meriwayatkan dengan sanad bagus dari Abu Sa'id, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, ,b * t?i t)t ,';;ti 9iit
;*st $6 U", i,bk U, ,:ry *li;"dLi'ai2 ,ligrj;t
4ar $ii,.,rr(ir 

",t;t'.w<li 
.-jli' $?t ,;:)tt * *tyu}ji''.-ji;;\i

,Otai ort.1i'-;ul, e>:J ,',urt $12 ,:;*1'j J? ,g€it 'ltii u,j:zit
a!i;- *';sr ff y, gA, 'g2 ,:,.$s,'rur a!t;.'y, ,Y yy;\|F
4b"4i s?\i db |lb d{Jr'€6 ,4, (Hati oda empat macam:

Hati yang licin, di dalamnya terdapat semacam lentera semarak; Hati

tertutup yang tutupnya terikat; hati yang terbalik dan hati yang dator.

Hati yang licin adalah hati orang beriman, lentera di dalamnya adalah

cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kofir Hati yang terbalik

adalah hati orang munafik, ia mengetahui tapi kemudian mengingknri.

Sedangkan hati yang datar adalah hati yang di dalamnya terdapat

keimanan dan kemunafikon. Perumpamaan keimanan di. dalam hati

adalah laksanan soyuran yang disirami dengan air yang bersih,

sedangknn perumpamaan kemunafikan di dalam hati adalah lal<sana

lulra yang disirami dengan nanah. Porsi mana pun yang lebih dominan,

malra akan menguasainya")ros

Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan sama seperti itu dari Salman Al

Farisi secara mauquf. ltfiunazzaqdan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

rosAhmad, 3/l0l di dalamnyaterdapatAbuAl Bakhtari dan namanyaadalah Sa'id bin

fairuz, ia banyak meriwayatkan hadits mursal. Abu Daud berkata "Ia belum pernah

mendengar dari Abu Sa' id." Al Hafizh berkata ddam kitzb tahdzib wa At-Tahdzib, "Ia

banyak meriwayatkan hadits, ia meriwayatkan hadits mursal yang diriwayatkan dari

para sahaba! dan tidak pemah mendengar dari banyak perwai, jika periwayatnya

melalui jalur mendeng:r, maka derajatnya dalah hasan, danjika selainnya maka ia adalah

dha'f.
Aku katakan, "Ini bukan dari pendengaranny4 maka yang demikian ini adalah dha' ifJ'

Wallahu a'alam.
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mengenai firrran-Nya: 3r-lg fu$ Qnoko sedikit sekoli merckayog

beriman),ia berkata "Tidak ada yang beriman dari mereka kecuali hanya

sedikit"
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"Don setelah datang kepada merehaAl Qur'an dariAllah yang

membenarkan opo yang ado pada mereka, padohal sebelumnya

mereka biasa memohon (kedotangan Nabi) untuk mendapot

kemenangan atas orang-orang kaftr, maka setelah datong kepada

mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka lalu ingkar

kepadanya. Moka laknatAlloh-lah atas orang-orang yang ingkar

itu. Alangkah buruknya (perbuatan) mereko yang meniual dirinya

sendiri dengan kekaftran kepada opa yang telah diturunkan Allah,

karena dengki bahwaAllah menurunkan karunia-Nya kepada siopa

yong dikehendaki-Nya di antara hambo-homba-Nyu Karena itu

mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan

untuk orang-orang kaJir siksaon yang menghinakon. Don, apabila

dikatokan kepada mereka, 'Berimanlah kepadaAl Qur'an yang

t,9.

urr']f,.;
, t ). 'afrJJ-rl t'7", z$

!y
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diturankan Allah,' mereko menjawab,'Komi honya beriman kepado

apayang diturunhan kepado kami"'Dan mereka kotir kepadaAl

Qur'an yang diturunkan sesudahnya, sedangAl Qur'an itu adalah

(Kitab) yang haq; yang membenarkan apo yang oda pada mcreka-

Katakanlah,' Mengapa kamu dah ulu memb un uh nobi-nabi Allah
jika benar kamu orang-orungyang beriman?' Dan sungguh, Muso

telah datang kepadomu membawo buhfi-bukti kebenoran

(mukjizot), kemudion kamu jadihan anak sapi (sebagai sembahan)

sesudah (kepergian)nya, dan sehenarnya kama adalah orong-orong

yang zl alin " (Qs. Al Baqarah l2lz 89-X2)

il:,\; ti 2 1Oor t, tel ah datang trepda nercko)lakni: Orang-orang

rhdi.
q (Kitab) yakai: Al Qur'an

ItA, $nng membenorkan)sebagai sifrt Kiab. Di dalam Mushaf

Abu Manshur kata ini dicantumkan dengan posisi manslrub *bagat haol

kondisi), walaupun yarg ditcrangkailDa adralah nokirah(tanpa

alif lotr),lrarwdikhususkan pensifitanqra dengan kelirhat : $ y $ {Ui
Allalr.Yangdimaksud dengan'lembenaranqra" dalahmembe,narkanT:aurat

dan Iqiil yang ada pada mercka. Yakni Allatr mengabarkan kepada mereka

batrwaAl Qur'an itu membenarkan apa frlg tedon&mg di rtalam Tiurrat dan

ktjil, dan tidak meryelisihinla-
/,-.t-'1t;*;,;- (mereka biasa memohon [kedatangan NobiJ untuk

mendopat kemenangon), al istifiaafuadalatr memohon kemenangan. Yakni:

Dulu mereka biasa memohon kepada Allah agar kemalaogan tertradap musutr-

musutr mereka Fitu dengan memohon kedatangan nabi yang ciri+irirryaa telah

mereka ketahui di dalam Thurag yang akan muncul di akhirzaman

Ada j uga yang mengatakaq batrwa maka al is tifi aaftdi sini adalah al

/ar[ (mcmbuka), yakni: orang-omng yahudi ittr mengaba*an kepada musuh-

mtstrh mereka, batrwa nabi tersebut akan diutus dan mereka mengetatrui hal
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ia Jan ab(peniftpaD tota t{ pada kalimat :,!Jt {;A ii j (Dan s etelah

datang'kepada merika Al Qur'an), ada yang mengatakan, bahwa

penimpalnya adalah,kalimat: iisl| aj!;trtJJ3 (malca setelah datang

lrcpada mereka apa yang telah merela ketahui itu) danyang setelahnya.

Ada juga yang menldthkan, bahwa penimpalnya mahdzuf (tidak

ditampakkan), yakni -bila ditampakkan peniurpalnya adalah-:

Mendustakan; atau serupanya. Demikian yang dikatakan olehAl'Akhfasy

danAz-Zujaj

SementaraAl Mubrad mengatakan, '?enimpal kata tj,j yang pertama

adalah kalim x, i;? (mterikaiustru ingkar), lalu kata gj diulang karena

panjangnyaredaksi. :

Laampadakalimatr-i4,Qrepadaoran7-oranglrafi r)berfu ngsi

menunjukkan jenis, dan bisa juga menunjukkan yang sudatr disebutkan.

R€daksiinimqrypakan bentuk kalimatjelas yang memerankan kalimat yang

disamarkan.l' Perdapat pertama lebih tepat.

Kata g. pada kal imat C t- i', @langkah b urulmya) adalah kata yang

disambungkan atauyang disifati, yakni artinya: alangkah buruknya sesuatu

frtAi yit:fi ffhasil perbuatanl meieka yang menjual dirinva
's 

endiri).Demikian yang dikatakan olehSibawaih.

' Al Akhfasy mengatakan, "Kata ti ini pada posisi nashab sebagai

t amyiz,seperti ungkapan: B i's a r aj ulan zoidun (alangkatr buruknya Z,aid)."

At Farra' berkata, "Kalimat t&raddah satu kesatuan yang dipadukan

sepertihalnya habbadzaa(alangkah hebatnya)."Al Kisa i berkata "Kata ti
aarrij';i statusnya sebagai satuisrz yang berdiri sendiri, perkiraannya

menjadi: Bi'sa isytiraa'ahum an yalcfuruu (betapa buruknya penjualan

mereka dengan mengingkari ..)."

i ;&_ ot (d e n gan ke kofi r an) pada po sisi r afa' sebagai mu b t a d a',

demikian menurut Sibawaih, sedangkan /rla b ar-ny a adalatr kalimat yang

sebelumnya- Al Fana' danAl Kisa'i berkata, "Bila mau, bolehjuga dianggap
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pda psisi khafadhsebagai b adal darJ ha' pada kalimat 1i. Yakni: Mereka

menjual diri mereka dengan mengin-gkari."

Dikatakan didalamAt Kasysyaf. sesungguhnya tl adalah nakirah

pada posisi manshubsebagai penafsir/a'fl (pelaku) dari kata ,..ii, sehingga

makrumya: B i sa syai' an isyt arau b ihi anflus ahum (betapa bunrknya sesuatu

yang dengannya mereka menjual diri mereka). Dan, yang dikhusus dengan

celaan ini adalah t:i&- bf (dengan kekafiran). Oarrl;i artinyatlti.

(menjual).

Firman-Nya : l?7.,yakni 1'6. ftarena dengki). Al Ashma'i berkata,

"Al Baglryudiambil dari ungkapan: Qad baghaa al jmfu(h]Iriaitu telatr rusak),

apabila telah rusak." Ada juga yang mengatakan, bahwa as,al maY,na ath-

thalab (mencari), karena itulah wanita pezinadisebut baghiy. Kata l'l ia
ftarena dengki) adalah seb agu 'illah(alasan) untuk kalimat i'r:fi (mereka

menjual), dan kalimat, Ji- s1 pon o J,lllahJ menuntnkan) sebagu'illah

untuk kata tT-t,yakni li*"rru dengki bahwa Allah menurunkan. Artinya:

Mereka menjual diri mereka dengan hqgu rendah itu karena dengki

::V ,y';U-; AL A:Z €',;ti J)i 61 6owo Attah menuruntcan

lrarunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya.)

Ibnu Katsir, AbuAmr, Ya'qub dan Ibnu Mtrhaishin membacanya:

J fr oi, dengan t al,hfif $ aY,n tarrya t a sy d i d). )'rl;yakni mereka kembali

dan menjadi berhak untuk f I'e ,rb,Z4 (Mendapat murka sesudoh

[mendapatJ kemurkaan). Tentang makna 2'rX. dan .=',r:;i telah

dikemukakan. Menurut satu pendapat, bahwa kemurkaan yang pertama

adalah karena mereka menyembah anak sapi, sedangkan kemurkaan yang

kedua adalah karena mereka mengingkari Muhammad. Pendapat lain

menyatakan, yaitu karena pengingkaran mereka terhadap Isa" kemudian

pengingkaran mereka terhadap Muhammad

Adajugayang mengatakan: Yaitu karenapengingkaranmerekatertradap

TAFSIR FATHUL QADIR 44r



Muhammad, kemudian berlaku aniaya terhadap beliau. Ada juga yang

mengatakan selain itu

q diambil dari l{*rla o'tbftehinaan). Ada yang mengatakan, ba}rwa

maknanya adalah yang menyebabkan kekekalan di dalam neraka.

'fi J'l e, (kepada apa yang di turunkan Allah),yakni Al Qur' an.

Ada juga yang mengatakan semua kitab. Artinya: BenarkanlahAl Qur' an,

atau benarkanlah kitab-kitab yang telahAllah tunrnkan.

;*iSS (Mereka meniawab,*Kami hanya beriman")yakni kami

hanyamembenarkan.

aUJila, (kepada opa yang diturunlcan kepada kami) yakni

Thurat.

,i:,liQ.(-:KS (Dan mereka kofir kepada Al Qur'an yang

diturunkan sesudahnya), Al Farra' berkata, "Yakni yang selainnya." Abu

Ubaidah mengatakan, "Yakni yang setelahnya." Al Jauhari berkata, " l(t2
artinya Liit (di belakang), dan kadang juga bermakna irii 1ai depan)- Ini

termasuk katayang bisa mengandung maknakebalikan. Contohnya dalam

firman Allah Tb'ala: ry i;to oUs (Karena di hadapan mereka ada

seorang raja) (Qs. Al Kahfi [18]: 79), yakni di depan mereka. Adapun

redaksi ini, maksud ku: a.,rfit (D an me reka kafi r), padaposisi nashob

sebagai haal (keterangah kondisi). Yakni: Mereka mengatakan, "Kami

beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami" sementara itu mereka

dalam kondisi mengingkari apa yang setelahnya padahal yang datang setelah

apa yang mereka imani itu adalatr yang haq."

Gi; (yang memb enarkan)sebagai haal $eterangankondisi) yang

menegaskan. Ini adalah kondisi-kondisi yang saling terkait, yaitu kalimat:

(->:i$t (Dan mereka t afir)dan kalimat, i4i $i @edangAl Qur'an

itu ailalah [KitabJ yang hoq) datkalimat: l3iia7 $nng membenarkan).

KemudianAllah SWT menyangkal mereka ketika mereka mengatakan, "Kami

hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada karni," dengan ungkapan
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ini yang bernada tanya namun mengindikasikan celaan, yakni: Jika kalian

Uerima*eeaaa apa png ditunmkan kepada kaliaru mengapa kalian membulrh

para nabi, padahal dalagr kitab yang diturunkan kepada kalian dinyatakan

batrwa kalian dilarang membunuh mereka? Walaupun khi*rab ini ditujukan

kepada orang-orang yatrudi yang ada saat itu, namun maksudnlNa adalah para

pendatrulu merek4 tapi karena mereka rela dengan tindakan-tindakan para

pendahulu merek4 maka mereka itu sama dengan para pendahulu mereka

Part*ellampadakalimat 'Al(Dansunguh)adalahiav,abulqasam

muqaddar Qsrwrplkalimat sumpah yang tidak ditampakkan). Kemungkinan

yang dimaksud dengan L ': ;;ii adalatr Taura! atau mungkinjuga sembilan

mu'jizat yang diisyaratkan oleh firman-Nya: ;;;(A;'ri't
# fA;'{.1Oan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada

Muia sembilan buah mu'jizat yang nyata). (Qs.i{l Israa' [17]: t0l), dan

mungkinjuga maksudnya adalatr bentukjamak.

Kemudian kalian menyerrbah anak sapi saetah melihat bukti-bukti itu

dalarn kondisi kalian berbuat ztralim dengan penye,mbahan yang m€,rqpakan

ide dari diri kalian ini, sebagai pembangkangan setelah diterangkanryra huliatt

kepadakalian

Abd bin Humaid dan lbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Nya : ial; A. u)
t ,. ..1'-t z I
4rr tJ OJta, :1B j;Vttt'rii:,*t fi y A 4 i;V r2tj (Dan

setelah datang kcpada merela Al Qur'an dari Allahyang membenarlcan

apa yang ada pada mercka), ia berkat4 *YaituAl 
Qur' iL fr;r 6.U9

(yang membenarlan apa yang ada pada mereka), yaitu: Taurat dan

Iqiir,

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir sertaAbu

Nu'aim danAl Baihaqi di dalam ad-Dalail darijalurAshim bin Umar Ibnu

Qatadah Al Anshari, ia menuturkan, "Beberapa orang tua dari suku kami

menceritakan kepadakq mereka berkata,' Tidak ada seorang Arab pun yang

lebih mengetahui mengenai perkara Rasulullah SAW daripada karni, karena
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bersama krimi ada orang-orang yahudi, mereka adalatr atrli kitab, sedangkan

kami para penyembatr berhala Bila sampai kepada mereka dari ka4i tentang

hal-hal yang tidAk mereka sukai, mereka berkata, 'Sesungguhnya seorang

nabl akan diutus sokarang, masarryra sudah tiba, kami pasti mengilartiny4 lalu

kami akan memerangi kalian bersamanya sebagaimana diperanginya kaum

'Ad dan ham.'Thtkala Rasulullah SAW ditrtus, kami mengiloffirya, tapi mereka

malah mengingkarinya. DemiAllah, berkenaan dengan kami dan mereka

itulah Allah menurunkan , 'F ,rii4: b:;s 'u{i dL (rrr+!J-
(P adahal s eb elumnya mereka bias a memohon [ke dat angan N ab i J untuk

mendapat kemenangan atas orang-orang lufrr).

Al Baihaqi dalam Ad- Dal ail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu

Mas'ud dan sahabat lainny4 mereka mengatakan, "Dulu orang-orang Arab

melintas pada orang-orang yatrudi lalu menyakiti merek4 dan mereka (orang-

orang Arab) itu mengingkari Muhammad yang disebutkan (ciri-cirinya) di

dalam Thurat, lalu mereka (orang-orang yatrudi) memohon kepadaAllatr agar

mengutus seorang nabi sehingga mereka bisa memerangl orang-orangArab

bersama nabi tersebut. Namun setelah Muharnmad datang, mereka justru

mengingkarinya karena beliau tidak berasal dari kalanan Bani Israil."

Diriwayatkanjuga serupa itu dari IbnuAbbas dari jalur-jalur lainnya

dengan redaksi yang berbeda-beda namun maknanya bermiripan.

Diriwayatkanjuga serupa itu dari para salaf lainnya selain IbnuAbbas.

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dmi Qatadah mengenai

fi rman-Nya, fr*1 -1i5 pi t:<i; (Al an gkah b urulmya [pe rb u at anJ

merelra yang menjual dirinya sendiri)iaberkata, 'lMereka adalah orang-

orang yahudi yang menginglari apa yang ditunurkanAllah dan mengingkari

Mtrtrammad SAW karena dengki terhadap bangsaArab."

# {.r'4s'JQ (Karena itu mereka mendapat murka

sesudah [mendapatJ kemurkaan), ia berkata, "Kemurkaan Allah atas

mereka terjadi dua kali, yaitu karena ingkarnya mereka terhadap Injil dan
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Isa, dan karena ingkarnya mereka terhadap Al Qur'an dan Muhammad."

hnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu tlatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya ,':tfr J"F- ol V (larena dengki batrua Atlah menurunlron),

yakni: Menurunkan karunia-Nya kepada selain kalangan mereka.

f21J):13 (karena itulah mereka mendapat murka) karena mereka

mengingkari nabi tersebut # &)L @esudah [mendapatJ kemurkaan)

akibat apa yang telah mereka perbuatan terhadap Taurat. Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Iajuga meriwayatkan maknanya dari

Mujahid

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Atiyah mengenai firman-Nya:

;t\Lp;&t (Don mereka kaJir kepado Al Qur'an yang

dinrunlun sesudahnya) ia berkata" "Yakni png setelahnya." Ibnu Jarir

meriwayatkan dari As-suddi, ia bakata, "Yang sCtgtatntttl, yakni Al Qtn'an"
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,L; tr;T: lit>'r$i'Fr $ii1 & t *i\r;
'J4i'ry;lt 

C ii /, r:*.i;s W i;sT;*5 ;il',
a.--:i * tt, fui, a €iY t&, Sl"V fu;

i#" lS @ a-4 * & 6t,ojii W,f6i
f;l:^,a, @ 7,*rh\W W e$ {s a] -,:1

i lA,t;\r;g O{i'nrrn & qrieA

at', i{-a))i { ++<it3t1-,:i? ek ot,,}

' xf; K:,'F" i qt*i b +rn r v: y Si F-
t

@3#'t^;
"Don (ingattah), ketika Kami mengombilianii dari kamu dan Kami

angkot bukit (Sinai) di atasmu (seraya Komi berJirman),

'Pegangloh teguh-teguh apa yong Kami berikan hepadomu dan

dengarkanloh!' Mereka meniawab, 'Kami mendengar tetapi tidak

menaatl' Dan teloh diresapkan ke dalam hati mereka itu

(kecintaan menybmbah) anak sapi kareno kekafirannya

Katokanlah, 'Amat iahat perbuatan yang telah diperintahkan

imanmu kepadamuiika betul kamu beriman (kepodo Taurat).'

Katakanlah,'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat

(surga) itu khusus untukmu di sisiAllah, bukan untuk orang lain,

moka inginilah kematian(mu),iika koma memang benar. Don

sekati-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-

lamanya, karena kesolahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh

tangan mereka (sendiri), dun Altah Maha mengetahui siapa orang-

orong yong aniaya. Dan sungguh komu akan mendapati mereka,
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manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan

(ebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka

ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur paniang itu

sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari si*sa Dan Allah Maha

Melihat apo yang mereka kerjakan " (Qs. AI Baqarah [2]: 93-96)

Penafsiran tentang pengambilanjanji itu telah dikemukakan, demikian

juga tentang dianggatnya gunung Thursina (gunung Sinai). Makna perintatr

untuk mendengarkan adalah mematuhi dan menerim4 jadi maksu&rya hkan
sekadar mengetahui dengan indera pendengaran.

Contoh kalimat dengan pengertian di atas: AY ii;,io' * (Allah

mendengar bagi siapa yang memuji-Nya). yakni menerima dan

mengabulkan

Contoh lainny4 ucapan seorang penyair:

a. a, t c..
(5> drl a_f)

Alat telah berdoa kepala Allah hingga aht tahtt

Allah tidak menerima dan mengabulkan permohonanht.

Ucapan mereka dalam jawabannya, tiT.T $ami mendengar)

diartikan sesuai makna aslinya, yakni: Kami mendengar perkataanmu

dengan indera pendengaran. ti=1a/s Qetapi tidak menaatl), yakni: Kami

tidak menerima apayang engkau perintahkan kepada kami. Bisajuga maksud

ucapan mereka: li,1^7 (kami mendengar)adalah kebiasaan mereka dalam

mengelabui saat berbicara dengan para nabi mereka, yaitu menanggapi

perkataan Allah: ifri (dengarkanlah) yang mengandung makna

sebenamy4 yakni mendengar dengan indera pendengaran, kemudian mereka

menjawab dengan mengatakarU ry (kami mendengar),yakni: Ya, kami

telah mendengar itu dengan pendengaran kami. hi sebagai tanggapan terhadap

apa yang diperintahkan kepada mereka. Namun setelatr mereka mengetahui

bahwa ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jolla, karena

ii(6g.Ir iK ytf t
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yang dimaksud-Nya adalah perintah untuk taat dan menerim4 maka mereka

tidak hanya mengungkapkan kata-kata tersebut, tapi menarnbahkhn kalimat

sebagai jawaban utamany4 yaitu mereka mengatakan, l+Lt (tetapi tidak

menaati).

Pada ungkapan: ii.;iS (Dan telah diresapkan) terkandung

penyenpaan yang sangat mddahm, yakni : Karena hati mereka telah dirasuki

kecintaan (menyembah) ar pk sapi, maka hati mereka dijadikan hingga seolah-

olahmemintrmnya

Juga seperti halnya ungkap anZu}.tatr:

ir;'a,,r! xH';i6
Malra aku meneriakkannya setelah adanya kccintaan yang mendalam

podahal kecintaan itu telah diresapkan sebagai penyakit pada hatimu

Kecintaan terhadap anak sapi diibaratkan dengan minurr, bukan dengan

makaru karena minum air itu bisa cepat merambah ke selunrh anggota tubuh

hingga mencapai perutnya, sedangkan makanan melewatkannya dan tidak

meramballrya

Partikel b a' dalamfirman-Nya, th, Qroreno kekafi ran mere ko)

adalah ba' sababiyyah (yurg menunjukkan sebab), yakni: Hal tersebut

disebabkan oleh kekufi.ran mereka sebagai hukuman dan dibiarkan.

;#-rr+€i?(3a)Ji,(Katakantah,"Amatiahatperbuatan
yang telah diperintahkan imanmu kepadami') yakni: kepercayaan kalian

yang kalian klaimkan bahwa kalian beriman kepada apa yang diturunkan

kepada kalian dan mengingkari apa datang setelahnya- Ikrena sesrmgguhnya

sikap ini, yaitu ucapan kali n: ll=aL7 W (Kami mendengar tetapi tidak

menaat) adalah sebagai tanggapan terhadap apa yang telah diperintahkan

kepada kalian dan telah diambilkan pernjanjian dari kalian yang diserukan

kepada kalian dengan seruan yang sangat jelas. Ini berbeda dengan klaim

kalian. Begitu juga perbuatan kalian menyembah anak sapi, dan meresapnya
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kecintaan terhadap penyembahan anak sapi itu ke dalam hati kalian hingga

seolah-olah hati kalian meminumnya" itu merupakan bukti terbesar yang

melunjqkkan bahwa kalian telah berdusta saat kalian mengatakan,

t:* Jll!--ri"j 6o*i beriman trepada apa yang diturunkon kepada

knmA,(Q.. et guqrt h [2] : 91) karena sebenamyakaliantidak membenarkan

apayang ditunrnkan kepada kalian.

Jika kalian mengklaim bahwa kitab yang kalian imani itu memerintatrkan

hal tersebut, maka amat btruklah apa yang diperintatrkan oleh keperc ay azrl

kalian terhadap kitab kalian. Dan, dalam hal ini sangat jelas terkandung

cemohan terhadap mereka.

i;$'rft:i P uk ot $ (Katakanlah, "Jika kamu

[menganggap bahwal kampuig aklrirat [surgal itu Htusus untulonu")

ini sanggahan terhadap mereka saat manyatakan batrwa mereka akan masuk

surga dan tidak ada yang ikut serta bersama mereka selain golongan mereka

sendiri. Yang demikian ini menrpakan pernastian htrwamerekatelahberdusta

dalam pernyataan-pernyataan tersebut, bahwa itusemua berasal dari diri

mereka sendiri, bukan dari petunjuk Ilahi

Kata 7 -rl.tL (khusus) berada pada posisi manshub sebagai haal

fteterangan kondisi), dan khabar laana $akni *;r?l uaa'nkalimat lxi't'-
(di sisi Altah).Bisa juga khabar kaana adalah t<xa roid.6 (kiurusi.

Pengertian khusus ini adalatr: Mereka tidak disertai oleh orang lain Pengertian

ini bila lam (yakn lam ta'rif)pada kalim ut ,,(Si U7 ; lOutran untuk

orang lain)berfwrgsi menturjukkanjenis. Bisajup pengertiannya adalah: Di

dalamnya mereka tidak disertai oleh ormg-orang muslim. Pengertian ini bila

lam terxbgtoerfirngsi menunjukkan yang sudah diketatrui. Pendapat ini lebih

mendekati kebenaran berdasarkan perkataan mereka pada ayat lainnya:

u'*;')1f';!g ; $yeAij:^;- d ilst (Dan meretra fyahudi dan

nashraniJ berkata,"sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-

orang fyang b eragamal Yahudi dan Nasran ) (Qs. Al Baqarah [2] : I I I )'
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Mereka diperintahkan untuk mengharapkan kematian, karena orang

yang meyakini batrwa dirinya merupakan ahli surga" maka kematian lebih

dicintai daripada kehidupan. Namun karena itu hanya sekadar pernyataan

yang dibuat-buat, maka mereka pun mundur (yakni enggan mengharapkan

kematian). Karena itulahAllah SWT berfirrnaru \at ;j'";; j s (Dan selali-

koli mereka tidak akan menginginknn lrematian itu selama-lamanya).

Kata g. pada firrran-Nya: i.yij{6tlrllarena [kesalahan-

lresalahanJ yang telah diperbuat oleh tangan mereka [sendiri]), adalah

yang disambungka4 seOangtan' aid-nya mahilatf Sdimat tempat kembalinya

tidak ditampakkan), yakni 
-bila 

ditampakkan menjadi-: Karena dosadosa

yang pelakunya tidak akan selamat dari siksaan, bahkan tidak bisa berharap

masuk surga, apalagi menentukan porsi surga, lebih-lebih lagi

mengkhususkannya bagi dirirya sendiri.

Adajuga yang mengatakan, bahwaAllah SWT menafikan mereka dari

mengharapkan kematian adalah sebagai bukti kebenaran Nabi-Nya SAW.

Yang dimaksud dengan mengharapkan di sini adalah ungkapan yang

menunjukkanny4 bukan sekadar terdetik di dalam hati dan kecenderungan

jiwa terhadapnya. Karena bila sekadar terdetik di dalam hati dan

kecenderunganjiwaterhadapnya, makatidak akanbergpna dalarn persilangan

argumen, perdebatan dan penyangkalan. Tidak maunya mereka menyatakan

"mengharap kematian" atau berpalingnya mereka dari hal itq adalah sebagai

mukj izat Rasulullah SAW karena mereka biasanya tidak peduli, serta berani

terhadap Allah dan para nabi-Nya dengan mengungkapkan pernyataan-

pernyataan yang batil, dan itu memang sering terjadi sebagaimana yang

dikisahkan oleh selain ayat ini tentang mereka. Namun di sini mereka

meninggalkan kebiasaan itu, tidak lain karena mereka yakin, bahwa bila

mereka melalukan itu, )almi bila merekamenlatakanmengharapkankematiarU

tentulah akan diturunkan kematian kepada mereka- Hal ini bisa karena suatu

perkara yang telah mereka ketahui, atau karena Allah Azza wa Jalla

memalingkan mereka dari itu. Ada pertanyaan: Telah diriwayatkan seqlra
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pasti dari Nabi SAW tentang larangan mengharapkankematiau tapi mengapa

Allah memerintahkan beliau agar menyunrh mereka untuk melakukan hal yang

dilarang di dalam qyari'atrya? Jawabnya: Bahwayang dimaksuddi sini adalah

memastikan hujj ah mereka dan menunj ukkan bukti atas batilnya klaim mereka

<r"J$i"*Kt (dan Allah Maha mengetahui siapa orang-

orangyong aniaya) ayatini adalah sebagai ancaman bagi mereka dan sebagai

cap atas mereka, bahwa mereka adalah demikian.

Httruf lamdzlam firman-Nya, #t*t (Dwtsungguhengpau alan

mendapati merelra), adalah sebagai iawab qasom mahdzuf (penimpal

kalimat sumpatr yang tidak ditampakkan), dan disebufl<annya bo'F secara

nakirah (tanpa alif lam ta'rtfl menunjukkan hin4 yakni: Bahwa mereka

adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidrpan yang paling hina dan

masatinggal yang paling sebentar di dunia. Lalubagirimana dengan kehidupan

yang banyak dan masa hidup yang panjang? Disebutkan di dalam Al

Kasysyaf: Bahwa disebutkarurya kata aF 
"""* 

nakirah maksudnya

adalah kehidupan yang khusus, karena kehidupan itu sebenamya panjang-

Pendapat ini diikuti pula oleh Ar-Razi di dalam Tirfsir-nyu

ir\;1 t{i'it (Bahkan Tebih loba tagil dari orang-orang

mttsyrik).Menunrt satu pendapat Bahwa kalimat ini adalah kalimat perrrulaan,

perkiraannya: Dan di antara orang-orang musyrik itu ada orang-orang yang

€Ll'ii+ (masing-masing mereka ingin agar ---)- PendaP-at lain

menyatakan: Bahwa kalimat tersebut di-'athaf-kankepada {t J I , yakni

artinya: Mereka itu manusia yang paling tamab bahkan lebih tamak dari orang-

orang musyrik. Berdasarkan pengertian ini, maka firman-Nya: i-l':;
(masing-masing mereka ingin agar ..) dhamir-nya(kata gantinya) kembali

kepada orang-orang yahudi. Ini sebagai keterangan tentang bertambahnya

ketamakan mereka terhadap kehidupan. Motif penyebutan kalimat:

iP)ili }ii (orang-orang musyrik) setelatr menyebutkan kalimat:

dbi (manus:ia),padahal orang-orang musyrik itu sudah tercakup oleh kata

rnanusia adalah untuk menunjukan batrwa orang-orang yahudi itujauh lebih
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loba daripada ormg-omng musyrik dari bangsaArab dan lainq'a. Sifat loba

mereka mencapai tingkat yang melebihi lobanya omng{rang musyrilq karcna

mereka mengetatrui adzab yang bakal menimpa mereka di akhirat, beda halnya

dengan orang-orang musyrikArab dan serupanya, karena mereka tidak

mengakui adanya adzab di akhirat, namun sifat loba mereka terhadap

kehidupan lebih rendah daripada sifat loba orangorang yatudi.

Tentang pendapat pertama walaupun dalam pembafuasannya tentang

orang-orang yahudi ada pembahasan yang keluarhingga menyebutkan yang

selainny4 yaitu hingga meryrehd<an tentang orar8-orang musyrikArab, rulmun

pendapat ini lebih mendekati kebenararU karenatidak ada implikasi dibuat-

buat, walaupun sebenarryatidak ada gr:nanya menyebutkan sifat ketamakan

orang-orang musyrik setelah menyebutkan tentang sifat ketamakan orang-

orangyatrudi.

Ar-Razi mengatakan, '?endapat kedua lebih mendekati kebenararu

karena argumerxrya lebih mengena dalam membatalkan klaim mereka dan

dalam menampakkan kedustaan mereka saat mengatakan, 'SesunggUhnya

negeri akhirat itu milik kami, bukm milik selalinkami'."

Pandangan tersebut ditanggapi: Pendapat yang dipandar_rgnya lebih

unggul ini, telah diisyaratkan oleh firman-Nyn' O6i 3;71 #t*t
,;* Cb (Dan sungguh. engpnu apan mendapati merepa, manusiayang

paling loba kepada kehidupan [di duniafl, dan ini tidak mengharuskan

untuk memulai ungkapantentang orang-olang musyrik, bukankah mereka

juga termasuk manusia? Dan dikhususkannya penyebutan kata "seribu" di

sini, karena biasanya orang Arab memang menyebutkan demikian untuk

mengungkaptan tentangjumlah yang sangat banyak. Asal bOf (tahun)

adalah {!. Ada juga yang mengat akan i:}L -

Ada perbedaan pendapat menge na dhamir $ra}ri i) a** firman-
o zl 

', 
."

Nya: -yfr-r765 (Padahat umur panjang itu sekoli-kali tidok alcan

m enj auhlroruya). Ada yang mengatakan,bahw a dhamlr ini kembali kepada
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{Li (masing-masing mereka), maka perkiraanya menjadi: Wamaa

afoaduhum bimuzafozifuihi minal adzaaD (padahal umur panjang itu sekali-

kali tidak akan menjauhkan masing-masing mereka dari siksaan), dan

berdasarkan pengertian ini, maka kalimat , '#- j (diberi umur) *b$tfa'il
a*r*ii

Pend4pat lain menyatakan, bahw a dhamir tersebut adatatr yang

ditunjukkan olehmashdar dari kata }-j tAU"ri umur), yakni: Wamaa at-

ta'miir bimuzabzibihi Gtadahal pemberian umur paqiang itu sekali-kali tidak

akan menj auhkannya), dan berdasarkan pengertian ini, maka kalimat -H j
(diberi umur) sebagai badal (pengganti) darinya (yakni dari mashdar

tesebut). Ath-Thabari menuturkan dari sekelompok orang, mereka

mengatakan,bahwadhamlrtersebutadalah'imad(dhamirpemisah).

Pendapat lairurya tentang hal tersebut menyataka4 lrrlhwa dhamir itu
adalah dhamir sya'n. Dan, ada juga yang mengatakan, bahwa t-l adalah

partikel pemisah, adapwdhamir ituadalah ism dari li , sedangkan yang

setelalrnya adalah khabar-nya*Pendapat pertama lebih mendekati kebenararq

demikianjuga yang kedua, adapun pendapat ketiga lemah, karena 'imad

(dhomir pemisah) hanya terletak di antara dua hal, karena itulah mereka

menyebutnya dhamir al fas hl (dhamir pemisah).

Pendapat keempat, mengenai hal tenebut adal ab,bahwadhamir sya'n

diartikan dan ditafsirkan sebagai kalimat yang terbebas dai hadjar (partikel

penyebab harakat lcas rah), demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh

Ibnu Athiyyah dari An-Nuhah . Az-Zabzabah adalah at-tanfuiah (meqiauh).

Dikatakan: Zafuzafutuhu fo tazafozafua,artinya aku menjautrkannya maka ia

pun meqf atrh. Contoh kalimat dalam ucapan Dzur-Rarnatr:

)6t f 'tf))rirr lv) tX:);* b r C:)t eyU
Wahai Dzot yang memegang ruh dari tubuh yang telah lama

durhaka ini,

Wahai Dzat yang mengampuni dosa, jauhkanlah aht dari neraka
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Makru al bashiir adalahmengetatrui dan mengenal. Contoh kalimat:

Fulaan bashiirun bilradzaa, yak,nfulan pandai tentang anu. Contoh lainnya

dari ucapa.n seorang penyair:

Jika kalian memintalu (mengurusi) kaum wanita, maka

sesungguhnya alat

adalah seorang tabib yang ahli tentang penyakit lcaum wanita

Abdwrazzlg dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya ,'ili&rfi ,)i;ft (Dantelah diresapkanke datam hati

mereka itu [kecintaan menyembahJ onak sapi), ia berkata, "Telah

diresapkan kecintaan (menyembah patung anak sapi) sehingga merasuk ke

dalam hati mereka" Ibnu Jarir meriwayatkan dari AbuAl Aliyafu bahwa ketika

oftmg-orang yatrudi mengatakan : :ljii 3i t:"ti $k ; $t t;":i 'SX;- ;
(Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali drang-orang [yang
beragamal Yahudi dan Nasrani) (Qs.Al Baqarah pl: lll ), turunlah firman

Allah Ta,aia: i;<it':tit:i'4 ek ot,$ (Katakantah, ,,Jika kamu

[menganggap bahwa] kampung akhirat [surgal itu khusus untulonu")

al aayah.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. Al Baihaqi

meriwayatkan di dalam Ad-Dalail dari IbnuAbbas: Batrwa firman-Nya,

n6i u:t;t-A)t (khusus untulonu di sisi Allah, buksn untuk orang

lain) yakni: Orang-orang berim an. ;'3if;3 (maka ingini.lah

ke m ati an [mrz/). Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, + ]* b,

ii e ,fr1 q:g- 't ,:y, ,* €f)i,9i'#t; $tp e)b'e.*'$;* ;ui :-t * lliia'*aiio, *r^rrg benar dolam perkataan

lralian itu, maka ucapkanlah, *Ya Allah, matikanlah lami." Sunggah,

Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, tidaHah seseorang di
antara kalian mengucapkannya kecuali ia akan tenggelam dengan

eY:rt;'G:$x rti
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ludahnya sehingga langsung mati di tempatnya)

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nyd: ,2P|V'.A (maka inginilah

kematian[ma) Yakni: Mohonlah kematian untuk sala]r satu golongan yang

paling pendusta. Namun mereka menolak itu. Seandainya suatu hari mereka

mengharapkannya dengan mengatakan itq maka tidak akan ada seorang yahudi

pun di muka bumi kecuali ia mati.

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Nu'aim

meriwayatkan darinya, ia berkata, "seandainya orang-orang yahudi itu

memohon kematian, pastilah mereka mati." Ibnu Jarir dan lbnu Hati juga

meriwayatkan serupa itu darinYa

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari haditsnya secara

marfu': .r6r.i e:A tiX,ia tj;s i:]! ttg i (seandainya orang-

or ang yahudi itu me mohonknn kem atian, ni s caya mereka mati dan past i

merelra alran melihat tempat duduk mereka di neraka).r6

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Harim serta Al Hakim dan ia men-

shahih-karrnya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-NY", 1i3:t;3
,n & qIi *p (Dan sungguh engkau akan mendapati meika,

manusia yang paling loba kepada kehidupan [di duniaJ)labe*X4"Yaitu

orang-orang yahudi." iHli r{i',it (Bahkan [tebih loba lagiJ dari

orang-orang musyriD iabe*atA"Demikian ih1 karena orang-orang musyrik

tidak mengharapkandibangkitkan kembali setelahmati sehinggamenginginkan

kehidupan yang panjang, sementara orang-orang yahudi telatr mengetahui

t6 Ibnu Katsir menyebutkannya dalarn Tbfsir-nya tentang hadits-hadits yang mauquf

atas Ibnu Abbas, dan ia berkata, "Sanad-sanad-nya shahih." Kemudian menyeburkan

hadits yang mqrfu' ini, namun hal itu dikomentari oleh Ibnu jarir dan ImamAhmad, ia

berkata" "ini adalah gharib untuk dikatakan sebagai hzdits hasan."

Aku katakan, "Aku tidak mendapatkan hadits ini dalam Shahih Al Bukharikecuali

terdapat pada hadits Imam Ahmad ,11248, dan di dalamnya terdapat kelemahan, dan

sepertinya menurut Al Bukhari dalan Tar ikh'nya. Wallahu a' lam
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kehinaan akibat menyia-nyiakan ilmuyang ada padanya."'*. ;r; 6i

@adahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan meniauhkannya) la

berkat4 "Yaitu dengan diberikannya hal itu."

Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibalr, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan

Al Hakim meriwayatkan darinya mengenai firman-N yu, ;!oi"i3'-
t'ai'p- | (Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu

tahun) Ia mengatakan, "Yaitu ucapan omng-orang 'ajam (nonArab) apabila

ada yang bersin di antara mereka, 'Biarkan dia hidup seribu tahun' ."
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a-ata"

fi *y,,* aa iif :ls;F--1 v'tL

,; 6 3-*{t u *,r ;:Gt y-* cii
C),tt
(".

. -1,,y ,yq;
'fi 39'Jqt ,y* *Tt ^;a,t$5 $Vreg

@u;<t:,r:i;
2

"Katakanlah, 'Barangsiopa menjadi musuh Jibril, moka fibril itu
telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin

Allah, membenorkan opa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan meniodi

petunjuk serta berita gembira bagi orang-orong beriman.'

B orangs iap o menj adi m us uh Allah, malaikat-malaikat-Nya, ras ul'
rasul-Nya, Jibril don Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah

mus uh orang-orang kaJir. u (Qs. Al Baqarah [2] : 97-98)

Para mufassir telah sepakat menyatakan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang yahudi. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata,

"Semua ahli takwil menyatakarq bahwa ayat ini ditunrnkan sebagai jawaban

terhadap orang-orang yahudi ketika mereka mengklaim bahwa Jibril adalah

musuh mereka, sedangkan Mikail adalatr wali mereka."

Kemudian para mufassir berbeda pendapat mengenai apa sebab orang-

orang yatrudi menyatakan demikian? Sebagian mereka mengatakaq bahwa

sebab mereka mengatakan itu adalah karena perdebatan yang terjadi antara

mereka danRasulullah SAW mengenai kenahianbeliau Ke,mudiandisebutkan

riwayat-riwayat mengenai hal ini yang insyaAllah akan dikernrkakan di alfiir

pembahasan ayat ini.

Dhamir (kata ganti) dalarn firman-Nya, ty (maka Jibril itu),

mengandung dua kemungkinan. Pertama: Bahwa maksudnya

adalah Allah, sedangkan dhamir pada kalimat: fiy, Qelah
menurunkanrrya)adalatr Jibril, sehingga artinya: Maka ftetahuilatr) batrwa
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Allatt SWT menwunkan Jibril pada hatimu. Namtur pendapat ini lematr

sebagaimana ditunjukkan oleh firrnan-Nya: i:n j.; [.j,6#
(membenarlran apa ftitab-kitab| yang terdahulu). Kedua: Bahwa itu

adalah Jibril, sedangkan dhamir pada kalim at: )i'r; (yang telah

menurunkannya) adalah Al Qur' an, sehingga artinya: Maka (ketatruilah)

bahwa sesungguhnya Jibrillatr yang telah menurunkanAl Qur'an ke dalam

hatimu. Dikhususkanyapenyebutkan "hati", karena hati sebagai tempat akal

danilmu

$ itl., (d e n gan s e iz i n A I I ah)yakni : Dengan sepengetahuan Allah

dan kehendak-Nya serta kemudahan dari-Nyu. ii|;Jl; @pa [kitab-
kitabJ yang terdahulu), adalah Taurat, sebagaimana yang telah dipaparkan

sebelumnya. Aiau bisa juga maksudnya adatah semtur kitab yang telah

ditunmkan- Ayat ini menrurjukkankemuliaan Jibril dantinggiryakeduCukannya

dan bahwa tidak ada alasan oftrlg-oftmg yatrudi memusuhiny4 karena di sini

disebutkan bahwa Jibil menunrrkanAl Qur'anke dalam hatimu (Muhammad),

atau Allah menurunkannya ke dalam hatimu. Inilah segi yang mengikatkan

antara syart danjavtab-nya (yakni mengikatkan antara "Barangsiapa" dan

"maka'). Artinya: Barangsiapa dari mereka memrsutri Jibril, maka tidak ada

alasan untuk memusuhinya, karenatidak adapng terlatrir dariryra selain png
melazimkan kecintaarU bukan permusuhan Ataq barangsiapa memusuhiny4

maka sebab memusuhinya itu adalah karcna mernbemci apapng difimml<anrrla

dan itu bukan dosa bagi Jibril. Bila mereka tidak menyukainy4 maka ketidak

sukaan mereka terhadapnya yang disebabkan oleh hal itu, adalah suatu

kezhaliman dan permusuhan. Karena Kitab yang diturunkannya itu
membenarkan Kitab merek4 juga sebagai petunjuk dan berita gembira bagi

oft mg-orang yang beriman.

Kemudian ungkapan ini Allah SWT susul dengan ungkapan yang

mengandung syarat dan balasanny4 yang mencakup celaan bagi orang yang

memtsuhi Jibril karena alasantersebut dan ancaman yang keras baginya yaitu

Allah berfirman: 39',#t,Pf; r,t-"r: :O!t,!, V:tL 
-oti u
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,-fi,rt:C ftfr (Barangsiapa menj adi musuh Allah, malaikot-malaikat-

Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, mala sesunggulrrya Allah adalah

musuh bagi orang-orang kafir). Permusuhan dari hamba adalah melakukan

kemaksiatan terhadap Allah dan membenci para wali-Nya- Sedangkan

permusuhan dari Allah terhadap hamba adalah menyiksanya karena dosanya

serta tidak memaafl<an kesalaharurya dan tidak mengampwrinya.

Dil*rususkannyapenyebutan Jibril danMikail setelahmenyebutkankata

"Malaikat" bertujuan memuliakan keduanya serta menunjukkan keutamaan

keduanya, walaupun termasuk golongan malaikat, tapi karena kelebihan

kedudukan merek4 sehingga mereka seolah-olahjenis lain yang lebih mulia

daripada jenis malaikat. Ini merupakan trngkapan tentang perbedaan kriteria

yang ditempatkan pada posisi perbedaan essensi sebagaimanayang disebutkan

oleh penuli s Al Kasysyaf dandinyatakan oleh para pakar ilmu bayan.

Ada sepuluh dialek untuk sebutan Jibril yang disebutkan oleh Ibnu Jarir

Ath-Thabari dan yang lainnya dan kami telatr mengisyaratnya. Sedangkan

untuk sebutan Mikail ada enam dialek. Keduanya adalah nama 'ajam (non

Arab), sementara bila orangArab mengucapkan sebutan 'ajam,mereka

memudahkannya [yakni mengucapkannya dengan dialek png dirasa mudah].

Az-Zama@aflmenceritakan dari Ibnu Jana, bahwa ia mengarakarl "Adalatl

orang-orang Arab, bila mereka mengucapkan sebutan 'ajam, mereka

mencamptrnya"

'" 
4, (Bagi orang-orang lafir) adalahbentuk ungkapanjelas yang

mengandung makna tenembunyi. Artinya: lvlaka sesrmgguhnyaAllatr adalah

musuh mereka untuk menunjuk{<an, ba}rwa permusuhan itu diakibatkan oleh

kekufuran orang yang memusuhi itu

Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ath-Thabrani, Abu

Nu'aim danAl Baihaqi meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkan,

"serombongan orang yahudi pemah daang menemui Nabi SAW, lalu berkata

'Wahai AbuAl Qasim, ceritakan kepada kami tentang beberapa hal yang

TAFSIR FATHUL QADIR 4s9



akan kami tanyakankepadamuyang tidaf diketahui kecuali oleh seorang

nabi.' Beliau menanggapi,''&3 U'G'P (Silakan tanyakan kepadaku

sesulca kalian\.Lalu mereka pun mulai bertanya kepada beliau dan beliau

pun menjawabnya. Setelah itu, mereka berkata,'sekarang, ceritakan kepada

kami, siapa penolongmu dari kalanlan mataikat. Berdasarkan ini, kami akan

bersamamu atau meninggalkanmu.' Beliau menjawab, 
'Ui-'A[t 

'Ub ';;

4i;:\1fr V ht lPenolonglat adalah Jibril, dan Allah tidakpernih

mengutus seorang nabi pun ftecuali dialah penolongrrya.)Mereka berkata

'Denganjawaban ini kami meninggalkanmu Seandairyraper olongmu itu selain

dia dari kalangan malaikaL niscaya kami mengikutimu dan membenarkanmu'

Beliau berkata, 9'oj:rai'ot "31:x- uj 1,lpa yong menghalangi pnlion untuk

membenorftnwrya).Mereka menjawab, 'Dia itu musuh kami.' Saat itulah

Allah menurunkan ayat ini.-roi

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ibnu Abu Syaibah di dalan Al

Mushannaf.Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi,

dari Umar bin Khaththab mengenai kisatr yang dialaminya bersama merek4

sanad-nya shahih,hanya sajaAsy-Sya'bi tidak pernah berjumpa dengan

Umar. Hadits itujuga diriwayatkan oleh Ikrimah, Qatadah,As-Suddi dan

AMurrahman binAbu t aila dari Umar.

Ibnu Abu Syaibalr, Ahmad, AM bin Humaid, Al Bukhari, An-Nasa' i

dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, ia berkata, 
*Abdullah bin Salam

mendengar kedatanganNabi SAW, saat itu ia sedang di kebun mengumpulkan

buah-bualprl- Kemudian ia menernui Nabi SAW, lalu berkat4' Sesungguhnya

aku akan menanyakan kepadamu tentang tiga hal yang tidak diketahui kecuali

oleh seorang nabi. Apa tanda pertama kiamat? Apa makanan pertama ahli

surga? Kepada siapa keserupzum seorang anak, apakah kepada ayahnya

r07HR. tbnu Jarir, 1t342, di dalamnya terdapat Syahr bin Hausab, hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari syaikhnya, Abdullah bin Muhammad bin Sa'id

b in Maryam sebagaimana dikatakan o leh Al Haitsam i dalan A I Maj ma' Az-hw a' id, 6 I
3 I 4, dan ia adalah dha' if.
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atar.rkah kepada ibunya?' Beliau bersaua, u],j- b u9'r',;*l (Tadi Jibril

memberitahulat,tentang r'ru), Abdullah bin Salam bertanya -kaget-,
. Jibril?' Beliau menjawab,' Ia.' AHUllah berkata,'Itu malaikat m*"lr"y1

orang-orang yahudi.' Maka.beliau membacakan ayat ini: $'-ri'ttg €
A:i * n'; ;f ,1,,J. (Barangsiapa vang meniadi musuh Jibril,

maka Jibril itu telah menurunkannya [Al Qur'anJ ke dalam

hatimu). Beliau lantas bersabda, 1'dF )ti ir,ilt J't?i J31$l

Li 6 i?t, ,?i f iir;.j, ,bir';uli'iil 'u'J31 i\ ,,a",!tJt i,, 
"a, 

'F g;8,

Ls'6* tig |ts7t l\L/ arprit; Siltiu' ;* 'iy 
,ii 'tt yi il'n'i'

qyLl S;7ri,; lWtielrnun tanda pertama kiamat adalah api yang

keluar dari timur lalu menggiring manusia ke barat. Sedangkan yang

pertama lrali dimakon oteh ahli surga adalah tambahan yang menempel

pada hati ilran paus. Sementara tentang keserupaan anak" apalcah serupa

dengan ayahnya atau ibunya. Bila sperma laki-laki lebih dominan

daripada ovum perempuan maka [anoknya] menyerupai ayahnya, dan

bila ovum perempuan lebih dominan daripada sperrna laki-laki maks

[analmyal menyerupai ibunya).Abdullah berkata,'Aku bersaksi batrwa

tidak ada sesembahan selainAllah, dan aku bersaksi batrwa engkau adalah

utusanAllalt'."108

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya , { it ,Urry * l'; A3f 1^a*oJibril itu telah

menurunkannya [Al Q'urZiJ kt dalam hatimu i"go' seizin Allah) ia

berkata, "Karena Jibril yang membawa turunAl Qu an berdasarkan perintatl

Alla[ yang dengannyaAllah meneguhkan hatimu dan dengannya dikaitkan

padahatimu"

L-:9jii6 6$ (membenarkan apa fkitab-kitabJ yang
-9.

terdahulu),ia berkata "Yaitu kitab-kitab yang ditunrnkan sebelumny4 tanda-

tos Shahih,Al Bukhari, 3329 dan Ahmad, 3/108, 189 dan 271, dan yang lainnya'
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tanda (bukti-bukti) dan para rasul png diwus olehAllah."

Mengenai hal tersebutAs-Suyuthi telatr menyebutkan banyak hadits

dalam kitab tafsir-nyryangmenceritakan tentang Jibril dan Mikail. Narnun

tidak semuanya terkait dengan penafsiran ayat ini sehingga kami tidak

merrcantumkannya di sini
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;r;4ai $t,w, F; r:-'#. f.A; $,ra I ni

# a.U# $ y ;;';i; il,v vs t @ it .9-

L' I z ' I z ?r. / ,/ it1l 1. .r iu.. .- t -t / 4-tott't o.tp .y9,,;uii * ,llt ct ';-:)t c,,[Jt

k fii4pCt, lra F'*t u 9ryce
iti".u7,j13 ,Fi tii +3;"*6t44r;i*
\:t ;lt$c oriAS"$ 9r,r.,\y u +uiQ,
irbrifi 6. i iL'fi,;i* 'a:"33;;-
41 ? t @'r;:r;l;a i"AA rybF t1 J4,

a&i;k ji 3+ $ y iz.rtl ifrt i;v
"Don sesungguhnya, Kami teloh menurunkan kepadamu ayot-ayat

yang jelas, dan tidak ado yang ingkar kepadanya melainkan orang-

orang yangfasik. Patutkoh (mereka ingkar kepada ayot-ayatAlloh)'

dan setiap kali mereko mengikat janii, segolongan mereka

melemparnya, bahkan sebagian besar dari mseha tidok beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorong Rasul dori sisi Alloh
yang membenarkan apa (kitab) yong ada pada mereko, sebagian

dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparhon Kitab
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Attah itu ke bebkaug (punggung)nya, seolaholah mereko fidah

mengetahui (bahwa itu odolah Kitob Alloh). Dan mereka mengikuti

apa yang dibaco oleh syetan-syetan podo mtuta keraiaan sulaiman,

(dan mereka mengatakan bahwa Sutainan itu mengeriakan sihir).

Padahol sulaiman itu tidah kaftr (tidak mengeriokan sihir), hanya

syetan-syeton itutah yang kaJir (mengeriakan sihir)' Mercka

mengojarkan sihir kepada manusia dan dpa yang ditarunhan

kepada dua malaikat di negeri Babil, yoilu Harut dan Marut,

sedangkon keduanya tidak mengaiarkan (sesuatu) kepada seorang

pun sebelum mengatakan, 'sesungguhnya kami hanyalah cobaan

(bogimu), sebob ituianganlah kamu kaJin'Maka mereko

mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir ilu

mereka dapot menceraikon antara seorang (suam) dengon istrinyu

Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan

sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan

mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya,

dan tidak memberi manfaat Dan sesungguhnyo, mereka telah

menyakini bahwa barangsiapa yang mcnukarnya (kinb Aaah)

dengan sihir itu, tiodalah baginyo keuntangon di akhirat Dan

amat jahatlah perbuatan mereka mcniual dirinya dengon sihir,

kalau mereka mengetohui sesungguhnya kalau mcreko beriman

dan bertokwa (niscoya mereka ohon mcndopat pohala), dan

sesungguhnyo, pahala dari sisiAllah adalah lebih baik, kalau

mereha mengetahui " (Qs.Al Baqarah [2]: 99-103)

Dtwnir (kaaganti) dalam fimran-Nya, 4t Qrepadatru)adalahNabi

SAW, yakni : Kami telatr menurunkan kepadamu (Mtrhammad) bukti-bukti

yangjelas png menunjtrkkan kenabianmu

'otryii $\ {selatn orang-orang fasik), penafsirannya telah

disebutkan sebehtmnya. Adapun yang dimaksud adalatrjenis orang-orang

fasik. Bisa juga yang dimaksud adalatr orang-orang yahudi, karena sedang
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pembicaraan di sini sedang membicarakan tentang mereka

Huruf wawu pada kalimat: (fu=iji (Patutkah [mereka ingkar

kepada cyat-ayat AllahJ, dan setiap kal) adalah 'athafyangdimasuki

hamzah istiJham (hamzah partikel tanya), sebagaimana biasa rtasuk ke

dalam partikel/a', contohnya dalam firmanAllah Ta'ala: ^*tJi'6+i
!rt (Apakah hukum jahiliyah yafg mereha kehendaki). (Qs. Al
Maa'idah [5]: 50), Ai"4J;Ai (Maka apakah kamu dapat

menjadilran orang yang pekak bisa mendengar). (Qs. Az-Zukhruf [a3]:
40) dan firman-Nya, ;dsd ,Zt:dA (Patutkah kamu mengambil dia

dan turunan-turunannya). tQt. Al Kahfi [ I 8] : 50).

Yang demikian itu juga biasa masuk t: dqlg" partikel tsumma,

contohnya dalam firman Allah Ta' al a : €t U, rrr{ (Ke mudi an apakah

setelah terjadinya [azab iral). (Qs. Yuunus [0]: 5l). Demikian yang

dikatakan oleh Sibawaih. Sementara itu, Al Akhfasy mengatakan ,"Wawtt

tersebut adalah tambahan." Adapun Al Kisa'i mengatakan, "Itu partikel az,

laluwawu-nyadiberi harakat untuk memudahkan perlgucaparl" IbnruAthiyyah

mengatakan, "Semua ini tidak tepat, dan yang benar adalatrpendapat Sibawaih"

Adapun yang di-' athaf-kawrya m ahdzuf (trdak ditampakkan), perkiraannya

-bila 
ditampakkan menjadi-: Akafaruu bil ayaatil baTtyinaatiwa lailla

maa 'aahaduz @atutkah mereka ingkar kepada bukti-bukti yang jelas itq
dan setiap kali mereka mengikatjanji)."

b;3:s (segolongan dari mereka melemparnya), Ibnu Jarir

berkata, "Asal makna an-nabdz adalah membuang danmelemparkan. Dari

pengertian ini, anak temuan disebut manbuudz (arakbuangan), kurma dan

anggur yang dilemparkan ke dalam air disebut naDi& (pennentasi rendaman

bualu hmk).

Abu Al Aswad mengatakan :

ay'.i'ei #'uf iisr l;trn J\'''-Pt
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Englau lihat judulnya, lalu englcau membuangrya sebagaimana

englcau membuang

sandal yang sedang kau kcnakan di antara sandal-sandalmu

Yang lainnya mengataka4

cA,5i;:*ti..!;.tK bS rj*Li';t;i i.it'ot
aa

Se sungguhnya o rang-orang yong kau perintahkan untuk lurus t el ah

melemparkan kitobmu dan menghalalkan yang haram

Ctp"ti &e belakang (punggung)nya), yaY,ni ke belakang

punggung mereka sendiri. Ini adalah perumpzrmaan tentang orang yang

meremehkan sesuatu hingga tidak mau mengamalkannya Orang-orangArab

biasa mengatakan, "Ij'al haadzaa l;halfa zhahrila" (tarvhini di belakang

pununggungmu) atau " Dubur a udzuniiui' (dibalik kupingmu) atau" Thht a

qadamikd' (di bawatr kakimu), yang artinya: Trnggalkan itu dan berpalinglatl

darinya. Unnrk pengertian ini, Al Farra' mengrrngkapkan:

Tamim bin Zaid, janganlah englau mengusik keperluanlat

dari belaknng. Karena upqya itu tidak ada gunanya bagiht

$+ (Kitab Allah) yakni Taurat, karena ketika mereka

mengingkari Nabi SAW dan kitab yang diturunkan kepadanya setelahAllah

mengambiljanji dari mereka di dalam Taura! yaitujanji trntukberimankepada

Nabi SAW, membenarkannya, mengikutinya dan menerangftan sifat-sifatrya

kepada orang lain. Sehingga sikap ini berarti mereka melemparkanTaurat,

mengugurkannya dan menolak isinya- Bisajuga bahwayang dimalsud dengan

Kitab di sini adalah Al Qur an, sehingga artinya: Ketika datang keeada mereka

seorang rasul dari sisiAllah yang membenarkan Thr.uat yang ada pada merek4

mereka membuang (tidak mengamalkan) kitab yang dibawakan oleh rasul

tersebut- Kemungkinan ini lebih mengena daripadayang pertama.

a^t;. 1- c, r.ro.
o.>w ;lrs, ) lj ,r. gztzz d1, n.'.1A); * d-" )ti;&
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$& 1 #k (Seolah-olah mereka tidak mengstahui.[b'ahwa

itu adalah Kitab Altahfl.'l Ini penyerupaarrmereka dengan orang yang tidak

mengetahui apa-apa,padahal mereka telah mengetahui dengan yakin dari

Taurit tentang apa yang dtwajibkan atas grereka, yaltu beriman keqada nabf

tersebu! namunmerekatidak mau mengamalkanapayang telahmerekaketahui

itu, batrkan sebaliknya merekajustru melakukan tindakan orang yang tidak

mengetahui, yaitu melemparkan Kitabullah ke belakang punggung merek4

sehingga mereka sama dengan orang yang tidak mengetahui.

',WJUiij*Yij,$f1(Dan mereirn mengilatti apa yang dibaca

oleh syetan-syetan) adalah kalimat yang di- 'athaf-katkepada kalim at: 3J3

(melemparkan), yakni mereka melemparkan Kitabullah dan mengikuti apa

yang dibacakan oleh syetan-syetarL yaituberupa sihirdan sebagainya. A!h-

Thabari mengatakan, "Makna i t t t ab a' uu adalah fa' aluu (melakukan). "
Makna: i p 

^aa"nmenirukan 
dan membacakan

'rrt{, 
* }e 6aaa masa kerai aan Sulaiman), yakni pada masa

keraj aan Sulaiman. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zttjai. Pendapat lain

menyatakaq bahwa maknanya adalah" Fii mulki Sulaimon", yalani mengenai

kisatr-kisatrryra sifat-sifatrya dan berita-beritanya

Al Farra' mengatakaq 'Di sini bisa bermakna 'alaa $nk<ripada masa

kerj aan Sulaiman] dan bisa jWafii [yakni mengenai kisa]r-kisatrryral." Namun

yang pertama lebih tepat, karena mereka telah meyakini batrwa ini adalah

ilmunya Sulaiman, dan bahwa Sulaiman mengucapkannya (yakni

melakukan sihir), maka Allah membantatr mereka dengan firman-Nya:

it;< <-*'*li',*'t ti -3:'';LCj (Padahal Sulaiman itu tidak

lrafir [tidak mengerjalcan sihirJ, hanya syetan-syeton itulah yang kafir

[mengerjakan sihirJ)." Walaupun sebelumnya tidak seorang pun yang

menyandangkan kekufryan kepada Sulaiman, namun ketika orang-orang

yahudi menuduh Sulaiman melakukan sihir, maka statusnya sama dengan

menuduhnya melakukan kekufuran, karena sihir adalah perbuatan kufur.

Karena itutah Allah SWT menyatakan kufurnya syetan-syetan, yaitu:

TAFSIR FATHUL QADIR 457



i;;g t-y$ii*'t (hanya syetan-syetan itulah yang kafir

[mengerj alran sihir) ]' yaitu karena syetan-syetan itu mengajarkan sihir

kepadamereka.

'4i ;rii$# (Mereka mengajarkan sihir kepada manusia)

pada posisi nashab sebagai haal (keteratgankondisi). Bisa juga be rada pada

posisi rafa' sebagai khabar setelah khabar.Ibnu Amir dan ulama Kufah

selainAshim membacanya,:',*#t i,<i aeng* tawf\Mritarya tasydid)

pada kata 4 U* me - m arfu' -kant 
2t" StUt. Sedangkan yang lainnya

membaca dengan tasydid (padu #) darrnashab(pada q'!'l>.
'#i adalah tipu daya dan khayalan-khayalan yang dilakukan oleh

tukang sihir, yang karenanya orang yang disihimya bisa merasakan bayangan-

bayangan rusak yang seperti nyat4 seperti yang diatami oleh orang yang melihat

fatamorgana sehingga disangkanya air, atau seperti yang diduga oleh

penumpang perahu atau penumpang kendaraan yang mengira bahwa gunung-

gunung yang dilihatnya itu tengah berj atarr. '1")i merupakan derivasi (kata

bentukan) daii safuartu ash-shabiyya (aku mengelabui si anak) apabila aku

menipnnya. Ada yang mengatakan, bahwa makna asalnya adal ah al Hwfaa'

(tersembunyi), karena tukang sihir melakukannya secara sembunyi-sembturyi.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna asalnya adalah ash-sharf

(memalingkan), karena sihir itu merupakan pemalingan sesuatu dari yang

sebenarnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna asalnya adalah al

istimalah (mencondongkan), karena orang yang menyihirmu berarti telah

mencondongkanmu

Al Jauhari mengatakan,*';ibi adalah i';;'1r (mantra/jampi), dan

setiap yang j ampinya halus maka itu disebut s afotra." Pola perubahannya

adalah: Safuara yasfuaru sibran. As-saafuir juga bermak'na al 'aalim

(mengetahui) . fuharaftu juga bennakna lhada' alru (maiprrya). Para ulama

berbeda pendapat: Apakah sihir mempunyai hakikat atau tidak? Golongan

mu'tazilah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sihir hanyalatr tipuan, tidak

ada hakikatnya, sedangkan yang lainnya berpendapat batrwa sihir itu ada

468 TAFSIR FATHUL QADIR



hakikarqa dan bisa berpenganrtr Telatr diriwayatkan wua shahihdni Nabii

SAW, batrwa Lubaid binAl A' stram si yahudi menyihir beliaq sampai-sampai.

terbayangkan oleh beliaU batrwa beliau melalokan sesuahr @abal beliai

tidak melakukannya. Kemudian Atlah SWT menyembuhkan beliau.

Pembahasan tentang ini cukup panjang (tapi l<ami tidak me'maparkann5ra di

sini).''

,;Zni ,v SiUi (Dan apa ydng diturunkan kepada duo

malaifia),yakni: Dan mereka mengajarkan kepada manusia apa )'ang

ditunrnkan kepada dua malaikat. Kalimat ini &: ahof-knkepada';3i .

Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat ini dr''athalt'ls keeada

kalimat',ry,*S lp t1 (apa yans dibaca oleh syetw-statei, yakni: Dan

merekamengihrtiapapngditunurkankepadadua 
,__ _

Pendapat lain menyatakan, bahwa pada ti kalimat: JilYt
,X:;i 4, (Dan apo yang diturunkan kcpada &ta malailca) uifAun

f*fi-ot p"t rn 6ang meniadakan), setnentara wavvuyangmengJat@lant

kepada kalim ot 'it$, :Z V5 Qadahal Sulaiman in fidak W [tidok
mengerjalun sihirJ). Pada redaksi ini terjadi pengedepanan dan

pembelakangan l€timat, sehingga perkiraanryamenjadi: Padahal Sutaiman

tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) dan juga apa yang ditunmkan kepada

dua malaikat (bukanlatr sihir), akan tetapi syetan-syetan ihrlahyang kafir

(melakukan sihir). Mereka meng3ja*an sihir kepada manusia di Babilonia

melalui Hanrt dan Marut. Jadi kalimat " Haarut w o maaruf adalah badal

dai "Asy-syayaathiin" padtkalimat: i;;S <+*i'#'t (hanya

sy e t an- sye t an i tulah yang kofr r).

Demikian yang dikemukakan oleh lbnu Jarir. t ebihjauh ia berkata,

"Jika ada yang menanyakan kepada kami, 'Bagaimana ungkapan

pemgedepanan itu?' tvlaka jawahrya: Bahwa ungkapann),a adalah dikatakan:

t@ Mutt$aq alaih, Al Bukhari, 5763 dan MrtslirlL 4/1719, dari haditsAisfh RA
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Dan mereka mengikuti apa 1ang dibacakan oleh syetan-syetan itu pada masa

kerajaan Strlaiman (dan mereka meng{kan ba}rwa Sulaiman itu mengerjakan

sihir). Padahal Sulaiman itu tidak kafr (tidak mengerjakan sihir), dan tidak

pula apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Akan tetapi syetan-syetan

itglatryangkafir(melalnrkansihir),merekamengajarkansihirkepadamanusia

di Babilonia melalui Harut dan Manrt. Maka ini menjadi pembebas bagi dua

malaikat, yaitu Jibril dan Mkail (yakni membebaskan tuduhan), karena para

tukang sihir yahudi, sebagaimana yang telatr disebutkan, menyatakan bahwa

Allah menunrnkan sihirmelalui tisan Jibril dan Mikail, kepada Sulaimanbin

Dau{ latuAllah mendrstakan mercka dengan pem)rataan ini dan menpbarkan

kepada Nabi-Nya SAW, batrwa Jibril dan Mikail tidak menurunkan sihir,

dan juga menyatakan bebasnya Sulaiman dari tuduhan sihir yang mereka

sandangkan kepadanp- Allatrjup mengabarkan kepada merek4 bahwa sihir

itu dari perbuatan para syetan, dan bahwa syetan-syetan itu mengajarkan

sihir kepada manusia di Babilonia, dan batrwa yang mengajarkan kepada

mereka adalah dua orang, salah sannya bemama HanS dan satunya lagi Marut'

Berdasarkanpenafsiranini,t€rungkaplahsejaratrmanusiadansanggahannya"

Sampai di sini perkataan Ibnu Jarir-

Al Qurttrubi mengatakan di dalam ralsfu-nya setelatr mengemukakan

makna ayat ini dan mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa

,, Haonntt w a maaruuf' adalah badol dai." Asy-syaathfin", sebagai berikut:

..Ini pendapat yang paling tepat mengenai kandungan ayat ini, dan merupakan

pendapat yang plltrlg s hahih mengemiini, maka tidak perlu melirik kepada

yang lainnya- Sebab, sihir merupakan hasil png dikeluarkan oleh para syetan

dari penyelaman intisari mereka dan dari kedalam pemahaman merek4 dan

manusia yang paling banyak melalorkan;ihir adalah kaum wanita, terutama

pada masa haid. Altah berfirman, liii 4':ii;lti'f nt (Dan dari

kej ahatan-trej ahatan wanita tukong sihir yang menghembus pada buhul-

buhul);, (Qs. Al Falaq [ll3]: a). Lebih jauhAl Qurttrubi berkata, "Bila

dikatakan:' Bagaimana dua bisa menj adi badal (pnnggain)dari jamak (Fng
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banyak), karena semestiryra pengganti itu setara dengan yang di gantikannya?"

Kemudian iamerf awabnya: Batrwabilangan duakadang digunakanjugaunfirk

j amalq atau dikhususkannya kedua orang itu tanpa menyebutkan yang lainnya

karena dominasi keduanya. Ia melandasi pendapat ini dengan dalih, bahwa

IbnuAbbas,Adh-Dhahhak danAl Hasan membacanya, "Al malikain" (dua

kerajaan) dengan kasrah pdahunrf laz. Kemungkinan inti pemastian dengan

penakwilan ini bersamayang setelatrnya adalah mensucikanAllah SWT dari

menurunkan sihir ke buminya sebagai ujian bagi para hamba-Nya melalui

lisanparamalaikat.

Menurutku (Asy-Syaukani): Penakwilan ini menyelisihi konteksnya,

karena adalah hakAllah SWT untuk menguji para hamba-Nya dengan apa

saja yang dikehendaki-Ny4 sebagaimanaAllatr telatr menguji dengan sungai

Thalut, karenaitulatrkeduamalaikatitumengatakan, igJ )3 4,C Ct
(Sesungguhnya kami hanyalah cobaan [bagimuJ, sebab itu janganlalt

lramu kafir).

Ibnu Jarir mengatakan, 'Mayoritas salafberpendapat, bahwa keduanya

adalah dua malaikat dari langrt, dan keduanya itu diturunkan ke bumi, maka

terjadilah apa yang terjadi pada keduanya."

Babil, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah lraf/aaaiuga yang

mengatakan Nahawand. Adajuga yang m6ngatakan Nashyin. Dan ada juga

yang mengatakan Maghdb. Harut dan Marut adalatr dua nama 'ojam (non

Amb) yang tidak dapat di+ a shrif.

nl- A* yt ey#-Ci (Sedangkan keduanya tidak
mengojarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan), Az-

7-njajMkata'Maksudnya adalah mengajarkan pgringatan tentang sihir, bukan

mengajak kepada sihir." lrbihjau]r ia berkata" "Demikianpendapatmayoritas

pakar bahasadanpeneliti. Artinya: Keduanyamengqf arkan laranganny4 maka

keduanya mengatakan kepada manusia,' Janganlah kalian melalarkan anu'."

Y*t" bpada kalim "t f i.,C (kepada seseorang)adalah sebagai
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tambdran yang ber.fimgsi sebagai penegas. Adajuga yang mengafaka4 bahwa

kalimat gqberasal dari kata ilaam(memberitatrukan), bukan dari kata

ta'liim (mengajaikan). Datam perkataan orang Arab, kadang kata ta' allam

bermakna a'lallr (memberitahu), sebagaimana yang dittrturkan oleh IbnuAl

Anbari dan IbnuAl A' rabi, dan ini banyak terdapat dalam syair-syair merek4

seperti syaimya Ka'b bin Malik:

Beritahu Rasulullah bahwa engkau telah mendapatilcu

dan bahwa ancaman darimu hanyalah seperti menyeret dengan

tangan

AlQuthamimengatakarl

G4t *;:tUitll
ro .t .z .l .o.n € ool..
U^i,J Cl Jr1 dl fl,J

Beritahul<anlah bahwa setelah kesesatan ada petuniuk

dan balm,a kesesatan itu akan lenyap

4:rlCt ls"rurggt hnya kami hanyalah cobaan [bagimu\)
maknanya adalah sesuai konteksnya, yakni: Sesungguhnya kami hanyalah

cobaan dan uj ian dari Allah untukBara hanrba-Nya. Ada yang mengatakan,

bahwa ini adalah cemoohdn dari keduanya, karenakeduanya mengatakan ini

kepada orang yang sudah nyata kesesatannya. Dan, ucapan keduanya:

ilJ :fi (Sebab itujanganlah kamu kafir)adalahperingatanyang sangat

mendalam, yakni: Bahwa ini adalatr dos4 orang yang melalnrkannya menjadi

kafir, karena itq janganlah engkau kafir. kri menunjukkan, batrwa mempelajari

sihir adalah kekufuran. Konteksnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara

yang melakukan sihir dengan yang tidak melakukannya, dan tidak

membdakan antarayang mempelajarinya untuk menjadi tukang sihir dengan

yang mempelajarinya agar bisa melawan sihir.

ir'.lW (Maka mereka mempelaiari) di sini ada dhatmir yang

6ri rfi :ti';r|ru,Lr:\tt:t\*:Lfi
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kembali kepadakalimat: yt n Qrepada seseorang). Sibawaihberkata,

'?erkiraannya : Fa hum yata' allamuun(maka mereka merylajari)." [,€bih

jautr ia mengatakan, bahwaungkapan seperti ini adatatr , Lk 5 {loaurt
mala terj adilah ia). (Qs. Yaasiin [36] : 82)

Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat ini [yakni: itii;;;l ai-

'athaf-kankepada poin yang diajarkan oleh kedua malaikat itu. Sebab,

walaupun itu terlarang, tapi 
-bila 

dilalarkan- bisa berpenganrh' Al Farra'

berkata, ..Kalimat ini terkait dengan redaksi: '#i ;$i!#; (Mereko

mengajarlran sihir kepada manusia),yakni: Mereka mengajarkan sihir

kepada manusi4 lalu manusia mempelajarinya-

+)i: ,Pi il +Af'frr? ltpa vans dengan sihir itu

merelra dapat menceraikan antara seorang [sUamiJ dengan istrinya).

Menyandarkpn terjadinya pemisahan antara suami istri kepada para tukang

sihir dan menetapkan bahwa sihir sebagai penyebabny4 menunjukkan sihir

itu bisa berpengaruh terhadap hati, yaitu dalam hal mencintai dan membenci,

memadukan dan memisahkan, serta mendekatkan dan menjauhkan.'

Segolongan ulama berpendapat, bahwa tukang sihir tidak dapat melalarkan

melebihi pemisahan yang telah dikhabarkan Allah ini. Sebab, Allah

menyebrXkan itu sebagai kecaman terhadap sihir, dan keterangan tentang tujtran

mempelaj arinya. Seandainya tukang sihir mampu melaktrkan tebih dari ittt,

tentuAtlah menyebutkannya. Golongan lainnya mengatakan, bahwa ini

menunjulkar.r mayoritasny4 sehingga tukang sihir mampu melakukan hal yang

tidak disebutkan dalam aYat ini

Ada yang mengatakan, bahwa pada dasarnya sihir tidak berpenganrh

terhadap jiwa, berdasarkan firman-Nya: yl U*ciTAz' iCt
F ltfr'ltr{oo" mereka itu [ahli sihirJ tidak memberi mudharat dengan

sihiriya l:epada seoranpun kecuali dengan izin Allah)'

Namun yang benar, tidak ada kontadiksi antara firman-Nya t'o#;:3

*)i: ,?i #. +3;'Atttd, (Matra meretra mempelajari dari
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lreduo malaikat itu apayang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan

antara seorang [suami]- dengan-istrinya." dengan firman-Nya:

oa*uiT3,";itt fiyl;l# (Mereka itu [ahti sihirJ tidak
memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan

izin Allah). Y*rena kesimpulan dari penyingkonan keduanya adalah: Bahwa

sihir itu bisa berpengaruh terhadapjiw4 hanya sajapengaruturya tidak efektif

kecuali terhadap orang yang diizinkanAllah untuk terpenganrh. Para atrli ilmu

telah sependapat, batrwa sihir bisa berpengaruh terhadapjiwa, dan ini adalah

hakikat yang pasti. Tidak ada yang menyelisihi ijma' ini selain golongan

mu'tazilah danAbu Hanifah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

W- 1:, i%-i lrt*,Ai (Merekn mempelajari sesuatu yang

memberi mudharat kepadanya, dan tidak memberi manfaat). Ini
menjelaskan bahwa sihir itu tidak berguna bagi pelakunya dan tidak

mendatangkan mafaxbagpnyabatrkan sebaliknya sihir itu merupakan bahaya

dankerugiansemata.

Lampadakalimat:1;j j(Dansesungguhnya)adalahsebagaiL jawab

qasom mahdzuf (ptenimpal kalimat sumpah yang tidak ditampakkan),

sedangkan laam pada kalimat: L';ii y' (bahwa barangsiapa yang

menukornya (kitab Allah) dengan sihir itu) sebagai partikel penegas. Kata

il di sini maushulah yangberada pada ppsisi rafa.lebagai mubtada',

sedangkan khabarnyaadalah kalimat: * eaill A;J tr Qiadolah
baginya lreuntungan di akhirat)

Al Fana' mengatakan, bahwa il di sini adalah syarth untuk

pembebanan. Namun Az -b,tjaj mengatakan, batrwa ini bukan syarth.Dan ia

menyatakan batrwa i di sini maushulahsebagaimana yang kami sebutkan.

Yang dimaksud dengan asy-syiraa'(membeli) di sini adalah menukar,

yakni: Barangsiapa menukar apayang dibacakan oleh syetan-syetan itu dengan

Kitabullah.

.illi menuut para pakar bahasa adalah nashiib (porsi keuntungan).
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Demikianjuga yang dikatakan oleh,Az-Zujaj. Yang dimaksud dengan firman-

Nya: iri..fui*ii?17 Qterbu,atan merelca meniual dirinya) adalah

menjulqa-

Allahtelahmeryratakan adaryra pengetahuan mereka pittr @akalimat:

i *1a i (Dan sesungguhnya, mereka telah mengetalnl), lalu menafikan

itu dari mereka pada kalimat: 'o#-iAa p (kalau mereka

mengetahuinya). Para mufassir berbeda pbndapat mengenai maksud

ungkapanini.

Quthrub danAl Akhfasy mengatakan, "Yang dimaksud dengan firman-

Nya: i-pli,:ta|po" sesungguhnya, mereka telah mengetahu) adalah

para syetan, sedangkanyang dimaksud denganfirman-Nya:$&iie, S
(tralau merela mengetahu) adalah manusia." lu-Zuiaj berkata, "Yang

pertama maksudnya adalah kedua malaikat, walaupun redaksinya

diungkapkan dalam bentukjarnak, ini sama dengan ungkapan: az-zaidaani

qaamuu(kedua Zaid itu berdiri), sedangkan yang kedua maksudnya adalah

paraularrayahudi.Adapunfi rmanAllah'o;|1-iiUp(kataumereka
mengetahui), itu karena mereka tidak mengamalkan ilmuul'a-"

ir},t;;i3| i,, G"t"ngguhnya kalau mereka beriman), yakni

beriman kepadaNabi SAW danAl Qur'anyang diajarkannya ir:$9 go"

bertalcwa),yalaitakut terjemurus ke dalam sihir dan kekufiran-

Huruflarz pada katimat , "rr''i (don sesmgguhnya pahala)adalah

sebagai j avt ob i @enimpal'J ika"). Al Mat suub ah adilah at s -t s mtt aab

(pahala). Al Akhfasy mengatakan, "Bahwa jawabannya mahdzuf

(penimpalnya tidak ditampakkan), dan perkiraannya 
-bila 

ditampakkan

menjadi-: Dan jika mereka beriman dan bertalcrva, niscaya mereka akan

mendapat patrala, namun ini tidak ditampakkan karena telatr tersiratkan dari

kalimat: Z.rri (dan s e sungguhnya pahala)."

3#-i;k I (kalau mereka mengetahui) bisa berarti

menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui, dan bisajuga berarti, bahwa
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sebenamya mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan, sehingga disamakan

dengan tidak mengetahui

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Ibnu Shuriya mengatakan kepada Nabi SAW,' Wahai

Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan sesuatu yang bisa

dikenal, dan Allah tidak menurunkan buktipang nyata.' Berkenaan d9ngln

i ni, A I lah Ta' a I a m enurunk ^, fi- 6t' ;' :' i. ;>r);,.r:) lr-l3 ri';Jd i
'otryii $t 4, (Dan sesungguhnya, Kamr telah menurunion kepadamu

oyat-ayat jang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainlun

orong-orang yangfasik). Ketika Rasulullah SAW diutus dan mengingatkan

mereka tentang perjanjian yang telah diambil dari mereka dan apa yang

drjanj ikan pada mereka mengenai Muhammad, Malik bin Ash-Shaif berkat4

'Demi Allah, tidak ada yang dijanjikan pada kami mengenai Muhamma4 dan

tidak ada janji yang diambil atas kami.' Maka Allah menurunkan:

&1"-i'i#rtsb:tiit'& i1 (dan setiap kati meretra mengitrat

janji, segolongon mereka melemparnya) al aayah."

Ibnu Jarir meriwayatkandarinyamengenai firman-Nya : r' 
: 
:': ;11;

(ayat-oyat yangjelas), ia berkata, "Padahal engkau membacakan kepada

mereka dan memberitahukan pada mereka pagi dan sore serta di antaxa waktu

itq sementara engkau adalah seorang ummi di kalangan merek4 engkau tidak

dapat membacaAl Kitatj,, dan engkau memberitahukan pada mereka tentang

apa yang ada di tangan mereka secara tepat. Sebenamya padayang demikian

terdapat pelajaran bagi mereka dan sebagai hujjah atas mereka,

t#-\iZ- I $otou mereka mengetahui)"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadahmengenai firman-Nya:,i3],iu
berkata, "Melanggarnya." Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya : ii;6.1i9 Qrung membenarkan apa [kitabJ
yong ada pada mereko), ia berkata, "Kotika Muhammad datang kepada

mereka, mereka menunjukkan Taurat kepadanya, temyataTaurat danAl

Qur'an sejalan, maka mereka membuang Thurat dan mengambil KitabAshif
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serta sihir Hanrt dan Manrt, seakan-akan mereka tidak mengetahui perintah

untuk mengikuti Muhammad SAW dan membenarkannya yang terdapat di

dalamThurat."

Diriwalatkan oleh Sa'id bin lvlanstnr, Ibnu Jarir, IbnuAl Mun&ir, Ibnu

AbuHatim sertaAl Hakim daniamen-sftaftfft-kannya, dari IbnuAbbas, ia

berkata, "sesungguhnya para syetan mencuri-curi pendengaran dari langit.

Bila satu satu mereka mendengar suatu kalimat yang lraq, disertairyra dengan

seribu kebohongarL lalu ditanamkan ke dalam hati manusia dan dijadikan

puisi-puisi laluAllah memberitatnrkan tr,al itu pada Sulaiman bin Daud maka

ia pur mengambilnya lalu mengubunpa di bawah singgasana Setelah Sulaiman

meninggal, syetan berdiri di jalanan, lalu berkata, 'Maukah kalian aku

tunjukkan pada perbendatraraan Sutaiman yang tidak seorang pun memiliki

seperti perbendaharaannya yang terjaga?' Mereka menyatrut'Mau.' Lalu

merekamenge temyataituadalahsihir.Kemudianorang-orang

menggandakannya (memperbanyakqra), danAllah menyatakan bebasnya

Sulaimandariapa ngmerekakatat€n,fitumelakukansihir.Allahberfirman,

|,&* *',*t:"ii;;lci#i (Dan mereka metnsikuti apa

yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman)"

An-Nasa'i dan Ibnu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, *Ashif

adalatrjuru tnlis Sulaiman, ia mengetahui al ism al a'zhmr (nama png paling

agung), dan ia menuliskan segala hal berdasarkan perintah Sulaiman dan

mengghnt€nrD,adibawatrsinggasanan),4- SetelatrSulaimanmeninggal, syetan-

syetan mengeluarkannya, lalu para syetan inr menuliskan sihir dan kekufiuan

di setiap antara dua barisnya, dan mereka mengatakan,'Inilatr yang ditulis

oleh sulaimandan diamalkarmya-' Ivlaka orang-orang bodoh mengkafirkarurya

(Sulaiman) dan mencelanya, sementara para ulama mereka tidak berkomentar

apapun, danorang-orang bodoh mereka itu terus mencelanya hinggaAllatr

menurunkan kepada Muhammad , ',l.rJ.liir6 Ci#S (Dan mereka

mengihtti apayang dibaca oleh syetan-syetan) al acyah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dariny4 ia berkat4 "Adalatr Sulaimaq apabila
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hendak masuk kamar kecil atau melakukan suatu keperluannya, beliau

menyerahkan cincinnya kepada Al Jaradatr, istrinya. TatkalaAllah hendak

menguji Sulaiman dengan apa yang telah ditetapkan wrtuk diuj ikan kepadanya

suatu hari Sulaiman menyerahkan cincinnya kepadaAl Jaradah, lalu syetan

muncul dalam bentuk Sularparu lalu berkata kepadany4'Berikan cincinku

kepadaku.'Lalu syetan mengambilnya dan mengenakannya. Setelah ia

mengenakannya, pil& syetan-syetan, jin dan manusia menjadi tunduk

kepadanya Ketika Sulaiman datang, ia berkata 'Berikan cincinku kepadaku.'

Istinya berkata'Engkau dust4 engkau bukan Sulaiman.' Maka ia mengetatrui

tahulah beliau, batrwa beliau sedang diuji. Maka pada hari-hari tersebut syetan-

syetan pergi, lalu menuliskan kitab-kitab yang di mengandung sihir dan

kekufuran, kemudian mereka menguburnya di bawa singgasana Sulaiman,

kemudian mereka mengeluarkannya lalu membacakannya kepada manusi4

dan mereka mengatakaq'Sebenarnya Sulaiman bisa mengalatrkan manusia

dengan kitab-kitab ini.' Maka manusia pun berlepas diri dari Sulaiman dan

mengkafirkannya, hingga Allah mengutus Muhammad dan menurunkan

kepadanya,b:;<<*iti'8't'r;1:"';Lt;t(Padahatsutaiman
itu tidak lrafir [tidak mengerjalran sihirJ, hanya syetan-syetan itulah

yang lrafir [mengerj akan sihirJ )."'

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya: irfi. t;2 (W"

yang dibaca), ia berkata, "Apa yang diikutkan."

Ibnu Jarirjuga meriwayatkan dari'Atra' mengenai firman-Nya, i:lZ C
(rya yang dibacA, ia berkat4'Menunrt kami (yalari): Apa yang diceritakan"

Ia meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya,'tfa:- c* g,
Qruda masa kemjaan Sulaiman),ia berkata "Di masa kerajaan Sulaiman."

Ia juga meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya:

;-UL:i * l;tiUi (dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat),

ia mengatakaq 'ikri sihir lain yang diperdebatkarl karena perkataan malaikat

di antara besama mereka sendiri, bila itu diketahui oleh manusia lalu diperbuat

dan diamalkarL maka merfadi sihir."
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Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai finnan-Nya, da-jji at;:itUi (dan apayang

diturunlran lrepada dua malaikot), ia berkata, *Allah tidak menurunkan

sihir." IbnuAbuHatim meriwayatkandariAli, iaberkata "Kedtranyaterrnasuk

kalangan malaikat langir" Diriwayatkanjuga senrpa ituoleh IbnuMardawaih

dari jalnr lairurya dari Ali s*ana madil'.

Al Bukhari dal an tarildr-npdan IbnuAl Mun&ir, meriwayadcan dari

IbnuAbbas , ,;Zii * SliUi (Dan, apayangdinrunkankepadadua

malarikat),'ia berkata, iYakni: Jibril dan Mikail, sementara

L ;j,3 ; ;p J9, (di ne ger i B ab il, Harat dan Martt) mengaj arkan sihir

kepadamanusia

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari AMunalrman binAbza'26 Batrwa

ia membacanya, o(.llt':jt:s j#iLJt rP rSSt 6j @an apayang diturunkon

lrepada dua raja, Daud dan Sulaiman). IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Adh-Dhahhalq ia berkata "Keduanya adalatr dua orang atrli pengobatan

dariwargaBabilonia."

Al Baihaqi di dalam Syz'ab Al Iman meriwayatkan dari hadits Ibnu

Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda .gil, ,,[i "i<iW c.t?;

a,5r a,!fir * i/ tt 1f '-,|v"t tlji gataikat meto,nsok ke

dunia, lalu melihat manusia berbuat kemaksiatan, maka malaikat

b erlrata, " Wahai Tuhan, betapa b odohnya mereka itu, b etapa s e dikitnya

pengetahuan mereka itu mengenai keagungan-Mu." Allah berfirman,

"seandainya kalian di posisi merelca, pasti kalian juga bermaksiat

lrepada-Ku." Mereka berkata, "Bagaimana itu bisa terj adi, padahal kami
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ienantias a-bertasbih kepadai,-Mu dan memuj i Engkau?" Allah berfirman,
*Pilihlran dua malailait di antara kalian." lvlaka mereka pun memilih

Harut dan lvfarut, kbmudian'keduanya diturunkan ke bumi dan

dibertalaiLan padanya syahwat manusia, dan ditampakkanwanita pada

keduanya, ternyata keduanya tidak dapat menjaga diri sehingga

kcduanya terjerumus ke dalam kemalcsiatan, maka Altah berJirman,

"Pilihloh oleh kalian berdua, adzab dunia atau adzab akhirat." Keduanya

saling menoleh berpandangan, Ialu salah satunya berkata,"Bagaimana

menurutmu?" Yang ditanya menjawab, "MenurutlaL bahwa adzab dunia

itu akan berhenti, sedangkan adzab akhirat itu tidak akan pernah

berhenti." Mala keduanya pun memilih adzab dunia, keduarrya itulah

yang All ah s e but knn d al am ki t ab -Ny a: " dan ap a y an g dit urunkon ke p ada

dua malaikat.") al aayah.tto

Diriwayatkan olehAl Hakim daniamen-slnhih-kawrya danlbnu Umar:

Bahwa ia mengatakan, "Apa engkau pemah melihat gugusan bintang merah

(bintang Johar [Zohral])? Bila melihatnya, katakanlah tidak." Kemirdian ia

berkata, "Sesungguhnya dua malaikat d4ri kalangan para malaikat, yaitu Harut

dan Marut, memohon kepadaAllah agar diflrnmkan ke bumi, lalu keduanya

diturunkan ke bumi. Keduanya memberikankeputusan di antara manusia,

dan bila sore hari tib4 mereka mengatakan kalimat-kalimat yang dengannya

mereka naik ke langit. Lalu seorang wanitayangpaling cantik mengadukan

perkara pada kedtianya, dan kedua malaikat itu telah diberi syahwat (seperti

manusia), maka keduanya menangguhkan perkararryra dan itu (dirasa senang)

olehkeduanya.

Keduanyapuntenrsmelalarkanitu(menangguhkan sampai

akhimya menj anj ikan suatu waktu kepadanya lalu si wanita pun datang pada

tto Dha\if Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, l/180 dan l8l, di dalamnya terdapat
Muhammad bin Yunus bin Musa, ia adalah dha'{. Al Baihaqi berkat4 "Dan kami
meriwayatkan.dari sisi lain dari Mujahid, dari lbnu Umar secara mauqufdan ini yang
tebih shahih. Adapun lbnu Umar mengambil periwayatan ini dari Ka'b.
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waktu yang telah dijanjikan itu, lalu ia berkata, 'Ajarilah aku kalimat yang

dengannya kalian bisa naik (ke langit).'Lalu keduanya mengajarkan kalimat

itq lalu si wanita mengucapkanny4 maka ia pun naik ke langit lalu beruball
lalu menjadi seperti yang kalian lihat. Sore hariny4 ketika kedua malaikat itu
mengucapkan kalimat itu, mereka tidak dapat naik, lalu diutuslah kepada

keduanya (utusan untuk menyampaikan), 'Jika kalian berdua mau, maka
silakan memilih adzah akhirat, danjika katian berdra maa maka silakan memilih
adzab dunia hingga terjadinya kiamat. Saat kalian berdua berjumpa dengan

Allah, maka bilaAllah menghendaki Dia akan menyiksa kalian, dan bila
menghendaki, Dia akan mengasihi kalian berdua.' Maka keduanya saling
berpandangan, lalu berkat4'Kami memilih adzab dunia beribu-ribu kali.' LaIu
keduanya pun diadzab hingga hari kiamat."

Kisah tersebut diriwayatkan dari Ibnu umar dengan beberapa redaksi,

pada sebagiannya disebutkan bahwa ini diceritakan oleh Ibnu umar dari Ka'b
sangpendeta.

Diriwayatkan juga olehAbdunazzaq, IbnuAbu Syaibah, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAI Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Bailuqi di dalarn

Asy-Syu'ab,dalj' jalurAts-Tsauri, dari Musa binUqbah, dari Salim, dari
Ibnu Umar, dari Ka'b, ia berkata, "Malaikat menyebut-nyebut amal perbuatan

manusia dan dosa.dosa yang mereka perbuat. Lalu dikatakan, 'seandainya

kalian pada posisi mereka, pastilatr kalianjuga melakukan apa yang mereka
perbuat tvlaka pilihlah dua malaikat di antara kalian' Lalu mereka pun memilih
Hanr dan lvftrut, lalu (tutran) berfirmaq' Sesunggulurya aku telah menunmkan

para rasul kepada manusi4 tapi tidak ada rasul antara aku dan kalian. Tunrnlah
kalian berdua fte bumi), janganlah kalian mempersekutukan-Ku dengan

sesuatu pun, janganlah berzina danjangan minum klramer.' Ka'b melar:futkan,

'Demi Allah, tidaklah keduanya sampai pada sore hari dari hari mereka
diturunkaru kecuali keduanya telah melakukan semua )4ang dilarang itu'."

Ibnu Katsir mengatakan, "[ni lebih s/l ahih.- Maksudnya rebrh shahih
di antara ke drn s anad yangdisebutkan sebelumnya.
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Diriwayatkan olehAbd bin Humaid, Ibnu Jarir, AbuAsy-Syaikh di

dalarnAl'AzhamahseftaAlHakimdatiamen-shahih-V,awtya.dariAlibin

Abu Thalib, ia berkat4 "sesungguhnya gUgusan bintang ini disebutkan oleh

bang sa Arab dengan sebutat z ahr a h (bintang Johar [Zohral ] ), sedangkan

nonArab menyebutrya anaahiid @uahdada)."

Diriwayatkan juga menyerupai riwayat tadi dari Ibnu Umar yang

dikemukakan olehAl Hakim. Ibnu Katsir berkata '?ara perawi pada sanad'

nya ini tsiqah,namun riwayat in sangat gharib." Diriwayatkan olehAbd bin

Humaid sertaAl Hakim dan ia men-shahih-kannya, dari IbnuAbbas, ia

mengatakan, "Dulunya (sebutan) zahrah(bunga) adalah (untuk) wanita."

Adrxrazzaqdan AM bin Humaid meriwayatkan darinya: Bahwa wanita yang

menjadi ujian bagi kedua malaikat itu telah berubatr, yaitu menjadi gugusan

bintang mera[ yak,m zahrah(bintang Johar tzohxa[).

Diriwayatkan oleh lbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, Al Hakim dan ia

men-shahih-kawrya,serta Al Baihaqi di dalam,4 sy-Syu'aD darinya, lalu

dikemukakan kisah yang panjang, di antaranya dinyatakan: Bahwa kedua

malaikat itu minum khamer, berzina dengan wanita lalu membunuhnya. Ibnu

Jarir meriwayatkan kisah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, keduanya

mengatakan, "Bahwa diturunkan bunga kepada kedua malaikat itu dalam

bentuk seorang wanita, lalu keduanya terjerumus ke dalam kesalatran."

Mengenai hal ini telah diriwayatkan kisah-kisahyang panjang dan berbagai

riwayat yang dicantumkan olehAs-suyuthi dt dalan Ad-Dun Al Mantsur.

Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir-nya juga menyebutkan sebagiannya,

kemudian ia berkata, "Telatr diriwayatkan pula kisatr Harut dan Manrt dari

sejumlah tabi' in seperti Mujahid, As-Suddi, Al HasanAl Bashri, QatadatU

AbuAl Aliyall Az-Zuhd, Ar-Rabi' binAnas, Maqatil bin Hallyan dan lain-

lain. Kisah itu pun dituttukan oleh para mufassir klasik dan kontemporer.

Kesimpulannya dirujukkan kepada cerita-cerita Bani Israil, temyata

tidak ada satu pun hadits n arfu' shahih lagi bersambtsng sanad-nyahingga
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kepadaash-shadiq al mashduq al ma'shum (yang benar, dibenarkan lagi

terpelitrara [dari kesala]ranl, yakni Nabi SAW) yang tidak befticara mengikuti

kecendenmgan nafsuny4 sementara ungkapanAl Qur' an sendiri hanya bersifat

global, tidak pa4iang dan tidak irinci. Maka, kami percaya bahwa apa yang

disebutkan di dalam Al Qur'an pdalatr sesuai dengan apa yang dikehendaki

olehAllah Ta'ola. Tentang hakikat yang sebenamya, hanyaAllah yang lebih

tahrl"

Al Qurthubi mengatakan setelah mengemukakan sebagian kisah ini,

"Kami katakan, bahwa semua ini dha'ifdarcangat tidak mungkin berasal

dari Ibnu Umar maupun yang lainny4 berkenaan dengan hal ini tidak ada

yang shahih. Sesunggutrnya ini pemyataanpng ditolak olehprinsip keyakinan

mengenai malaikat yang merupakan kepercayaanAllah pada walryu-Nya dan

sebagai para duta kepada para rasul-Ny\ $;;:1J l';Ufrt$h;$'U?rV Qtang tidak mendurhakai Allah terhadap opa yang
diperintahlrnn-Nya kepada mereka dan selalu mengerjalcan apo yang

diperintahkan). (Qs. At-Talriim [66]: 6)." Kemudian ia mengatakan yang

intinya: "Bahwa akal bisa menerima terjadinya perbuatan itu dari mereka,

namun kebenaran tentang terjadinya tidak dapat dipastikan kecuali dengan

berita (yakni riwayat atau ayat), namun ternyata itutidakshahlft. Sampai di
sini perkataan Al Qurthubi.

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Ini hanya suatu pandangan yang

ketidak mungkinannya namun me,lrgenai hal ini telah dikemukakan

di dalamAl Kitab yang mulia sebagaimana yang dapatAnda lihat, maka tidak

ada alasan untuk mengeluarkannya dari kenyataan fteberadaannya) hanya

karena asumsi. Adapun alasan bahwa prinsip keyakinan (mengenai malaikat)

menolak hal tersebut, maka walaupun demikian, namun prinsip pokok itu
dikhususkan dalam peristiwa yang terjadi pada kisah ini, dan tidak ada alasan

untuk menolak pengkhususan ini. Bukti lain, dulunyaiblis pun memiliki
kedudukan yang agung, lalu ia berubah menjadi makhluk yang palingjahat

danpalingkufur.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:
q:6lCt, tsesungguhnya kami hanyalah cobaan [bagimuJ)", ia

berkata, "(Yakni) cobaan-" AlBazzar meriwayatkan dengaa s anad s lrahih

dan juga Al Hakim dan ia men-shahih-kannya, dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakarq"Barangsiapamendatangituxang..sihiratautukangramal(dukun)

lalu mempercayai apa yang dikatakannya maka ia telatr kufur terhadap apa

yang ditunmkan kepada Muhammad (SAW;."I t t

Al Bazzar meriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata,

"Rasulullatr SAW bersabda: 'fi ji ,'rJ';ik ji',#s it ,U'# tt'P'i
:*- ,b Jlt 6r?it ui'lk Z'i:ti g,& ,t U3 ,;:rib 'rb'ii |i * \i
(Barangsiapa yang melahtkan atau meminta tathayyuri meramal atau

meminta diramalkan, atau menyihir atau meminta disihirkan, dan

barangsiapa menyimpul buhul-buhul, serta barangsiapa yang
mendatongi tukang ramal lalu mempercoyai apa yang dilcatakannya,

malra ia telah htfu, terhadap apayang diturunkan kepada Muhammad)

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Shafivan bin Sulaim, ia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda: 'iT uk (F :t fli i,lt 'U i* P ,y

!, 4 c,t 4b (Barangsiapa mempetaiarf siia bafk'sedtktt maupun banyak,

malra itu adalah alchir perjonjiannya dari Allah")ttz

Ibnu Jarirmeriwayad<an dari lbnuAbbas mengenai firman-Nya.- * b,
(keuntungan\ ia berkata, "(Yakni) bagian." Demikianjuga yang diriwayatkan

oleh Ibnu Jarir dari Mujahid . Abduryazzaqdan lbnu J-arir meriwayatkan dari

AlHasanmengenai frrn* Nr, * b ;jfi ;t il 6 @iscalntidakakon

ttt Shahih Al HaiSami menyebutkannya dalan Mqjma' Az-7wo'id,5/1 17, ia berkat4
"Diriwayatkan olehAl Bazzar dan perawinya adlaah perawi shahih kecuali Ishak bin
Ar-Rabi', ia adalah tsiqah. Dalam hal iniAl Albani menyebutkannya dalam Siahih Al
Jami',5435.

tt2 Mursol, HR. Abdunazaq dalam mushannaf-ny4lll84, dari hadis Shafivan dan ia
adalah tsiqah.
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mendapat kauntungan di alchirat), ia berkata, "Ia tidak akan mempunyai

agama-"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya: ."rri'11U,J4, (Dan sungguh, sangatlah buruk
perbuatan mereka yang menj ual dirinya) iabe*atao "(Yakni) menjual."

Abdwrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr mengenai

firman-Nya : tr' rrli, ia mengatakar;'?ahala."
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i;;t, tfin i; A rz,{: il p s t;v r-$i q:,
,tr U It F O-$i';; Y @ 1i,ir iL r.jP)
':'$'?r;,i f ; r;* qi i iS Pi Si +:<:i

e-",rri,Fr t\ r,i')';rx- i #t J;tx-
"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan (kepada

M uhommad),' Rao' inaa', tapi katakanlah,' Unzh urnaa' dan

dengarkanloh. Dan bagi orang'orong katir siksaan yang pedih.

Orang-orang kaJir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang

musyrik tiada menginginkan diturunkonnya suatu kebaikan

kepadomu dori Tuhonmu Don Altah menentukan siapa yang

dikehedaki-Nyo (untuk diberi) rahmat-Nya; dan Allah mempunyai

kar unia yon g besan" (Qs. Al Baqarah [2] : f 04-105)

lar| (Raa'inaa)yakni: Awasilatr kami dan jagalah kami- Format

mufa' alah-nyamenunjukkan bahwa maknanya a.lalatr: Kami memeliharamq

jagalah kami, kami menjagamu, awasilah kami dankami mengawasimu Bisa

juga dari kalimat: Ar'inaq sam'ako, yakni: Konsentasikan pendengaranmu

unnrk (mendengar) perkatadn kami.

Alasan larangan mengucapkan lafazh ini adalah: Karena menurut

pengertian orang-orang yahudi, lafazh ini sebagai celaan. Ada yang

mengatakan, bahwa lafazhini dali dialek merekayang berarti: Dengarkan

niscaya engkau tidak mendengar. Adajuga yang mengatakan selain ittr- Ketika

orang-orang yahudi mendengar kaum muslimin mengucapkan " raa' inod'

kepada Nabi sAw dengan maksud agar beliau mengawasi mereka, yakni

daikata muraa' ah,oftIng-orang yahudi itu menggunakan kesempatan ini,

maka mereka pun mengatakan ucapan itu kepadaNabi sAw, seolah-olah

mereka memaksud ucapan itu dengan makna Arab, padahal mereka

menyembunyikan malsud celaan yang terkandung pada lafazh ini berdasarkan
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bahasamereka.

Ayat terseb$ merrunjukkaq bahwa hendakryra menjatrhi kata-kata yang

mengandung makna celaan, walaupun si pengucapnya tidak memaksudkan

makna tersebut, hal ini untuk menghindari celah yang bisa mengantarkan

kepada yang haram dan menutup pintu yang mengarah kepadanya Kemudian

Allatr memerintahkan kaum muslimin untuk mengatakan kepada Nabi SAW

perkataan yang tidak mengandung celaan dan tidak mengandung sindiran,

yaituAltah mengatakan, 6 ;ki | ; F, (Tapi tatakanlah,' (lrzhurnao' ) yakni

berpalinglah kepada kami dan lihatlah kami. Ini termasuk kategori membuang

dan menyampaikaru sebagaimana perkataan seorang penyair:

iur arr\i'Hk o 'F, j;jtlJr:";tLrTtt
Wanita-wanita yang menampalckan fteindahan dan kecantilmn akan

dilirikJirik

sebagaimana ranting-ranting (nan hijau) yang diintai oleh rusa

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalatr tungguhlah kami

danpelan-pelantertladapkarni. Contohkalimatdalamucapanseorangpenyair:

, , c l.t

oV u;trb;o dl l*>\Ju
-a

Sesungguhnya bila kalian berdua menangguhkanht sesaat soia,

malrn itu akan sangot berguna bagiku terhadap Ummu Jundab

Al A'masy membacanya €rl:i (anzhirnaa) dengan memastikan

Iwmzah dan tcasrah pada zlw' yang ainyaranggutrkanlatnrntuk kami sehingga

kami memahami darimu. b/akni dari k ataarahara(menangguhkan), asalnya

ada hamzah-nya. Sedangkan unzhurnaa daikata nadmra(melihat), asalnya

tarryahamzah]. Contoh kalimat dengan pengertian ini adalah ucapan seoxang

penfair:

.,tr. t ^. o1.lpJ U-Pt_t

z tct ll .i o'.o, c't1,.grr:*-fl cS-tt * /nt I

t:i;'y;x x 71c:
,"rir\
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Abu Hind, jangan tergesa-gesa terhadap kami,

tangguhlcanlah lcam| nanti kami beritahu engkau setelah kami

mengerti

Sementara Al Hasan membacanya: Raa' inan, dengan tar*v in, dania
mengatakan, " Ar- Raa' inyang menjadi asal perkataan cemooharl"

SetelahAllahmelarang kaum muslimin mengucapkan perkataan itu dan

memerintahkan mereka dengan yang lairmy4 Allatr memerintatrkan perintah

lainnya, yaitu: ifi', (dan dengarkanlah), yakni: Dengarkan yang

diperintahkan kepada kalian dan apa yang dilarangkan terhadap kalian.

Maknanya: TaatilahAllah denganmeninggalkanpengucapan lafaztr itu kepada

Nabi SAW, dan ucapkanlah kepadanya lafaztr yang diperintahkan kepada

kalian. Bisa juga maknanya: Dengarkanlah syari'at yang disampaikan Rasul

kepada kalian, sehingga yang diperintatrkan itu bisa terlaksana tanpa harus

diawasi. KemudianAllatr mengancam orang{rang },ahudi dengan fimran-Nya:

11,.?lJL'd-ibil't(Danbagiorang-orangkaJirsiksaanyangpedih).
Bisajuga ancaman ini mencakup semua onurg l<afir (yalad tidak hanya onmg-

orang yatrudi tersebut).

Ibnu Jarir berkata '?endapat yang benar menunrt kami dalam hal ini
adalah: Bahwa Allah melarang orangrrang beriman tmtuk mengucapkan
*g!(r* kepada Nabi-Nya SAW, karena Allah membenci kalimat ini
ditujukan kepada Nabi-Nya SArS/. Ini senrpa dengan riwayat dari Nabi SAW,

bahwa beliau bersabda, *ii tji'$t ,iF, 1;*,jt t (Jangantah

lralian mengatakon' al,lEroryr' untuk mgrgtebut angguti tapi katakonlah

'al fuabalah') 'tta 
tit,ft ':€& tiP'tt loon ianganlah kalian

mengatakan, 'budakku', tapi katakanlah, 'pelayankz';tt: dan lain

rr3Aku katakan, Keduanya adalah hadits munfashil.
Pertama diriwayatkan oleh Muslirn,4/1764 dari hadits Wal'il dengan rcdaksi: Janganlatr

kalian mengatakan al koram tapi katakanlah al habalah, (yang dimaksud adalah
anggur).

Yang kedua adalah Muttafaq alaihdarihaditsAbu HurairatL dengan redaksi; Janganlah
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sebagainya"

4l ,yt Airf r-$i";;rl lorang-orans kafir dari
lrolangan Ahli Kitab [dan orang-orang musyrikJ tiada menginginlcan)

al aayah.Ini keterangan tentang kerasnya permusuhan orang-orang kafir

terhadap kaum muslimirL karcna mereka tidak menginginkan dittrrunkannya

kebaikan dariAllahkqadakaum muslimin. KemudianAllah SwTmenyangah

mereka dalam firman-Ny a:'.i1;^1- o,. -&i #Xr'ifr2 loon Altah

menentulran siapa yang dikchedaki-Nya [untuk diberiJ rahmat-Nya) al
aayah.

Ji-o1(diturunlannya)padaposisinoshabsebagum{ut(subyek),
dan kata i padakalimat: * A (suatu trebailan)sebagai tambahan

Demikian yang dikatakan olehAn-Nuhas..Sementara di dalam l/
Kasysyafdisebutkan: Bahwakata c,f padakaimat: y':!i SSl A grri

lalangan Ahli Kitab)sebagai keteryngan, sedangkan pada k"ii*"tr * e
(s uatu keb aikan) sebagai tarnbatran karena sangat banyaknya kebaikan.

Adapunpadakalimat P; i @art Tuhanmu)sebagai permulaan

kalimat) ada yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan al khair disinr

adalatr wahyu Adajuga yang mengatakan selain itu Yang jelas, batrwa mereka

tidak menginginkan diturunkannya kebaikan kepada kaum muslimiq apa prm

bentuk kebaikan itu Jadi, tidak dik*rususkan pada satujenis tertentu Demikian

yang tersirat daribnt* nakirahdalam ungkapan penafian ini yang ditegaskan

oleh keumumannya dengan masuknya partikel ,i yaog statusnya sebagai

tambahan padanya, walaupun sebagian jenis kebaikan itu lebih besar dari

sebagian lairurya- Karena itu, tidak dikhususkan padajenis tertentu.

Tentang makna ar-rafimah, ada yang mengatakan htrwa maksudnya

salah seorang kalian mengatakan,"abdif' dan"ummatif', karena kalian semua adalah
abdullah, dan setipa wanita kalian adalah imaa'ullah, namun katakanlah, "ghulaamf'
dan "jaariati",'fataowif' dan'fataatif'. Diriwayatkan oleh Muslim, 411764 dan
redaksi ini adalah miliknya dan jugaAl Bukhari, 2552.
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adalah Al Qur' an. Adajuga yang mengatakan kenabian. Dan adajuga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah salah satu jenis ratrmat, tanpa

metapkan jenis yang mana, karena demikian yang tersirat dari di-idhafah-
kannya kata rahmat kepada dhamir Allah Ta' ala.

4i ,Fi t\"ii't (Dan Allah mempunyai Anrunia yang besar)

Yakni: Allah adalah pemilik kanrnia yang besar, laha bagaimana bisa kalian

menginginkan agarAllah tidak mengkhususkan ratrmat-Nya kepada hamba-

hamba-Nya yang dikehendaki-Nya?

Sa'id bin Manshur dalam sunan-nya,Ahmad dalan Az-Zuhd,Ibnu
Abu Hatim, Abu Nu' aim dalam Al flifu ah, dan AI Baihaqi dalan Asyu-Syu' ab,

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu

berkat4'tserilahakunasihat."Iapurberpesan "Apabilaengkau

mendengarAllah berfirman, ir;-t; !t{f tAy- (Hai orang-orang yong

beriman), maka pasang pendengaranmu dengan baik, karena akan ada

kebaikan yang diperintatrkan atau keburukan yang dilarang."

Abu Nu' aim di dalam A d - D al ail meiwayatkan dari lbnu Abbas, ia

berkata, *1Q", menurut bahasa orang-orilng yahudi berarti celaan yang

buruk, dan orang-orang yahudi itu mengatakan itu kepada Rasulullah secara

diam-diam, dan tatkala mereka mendengar para satrabat beliau mengatakan

ifu secara terang-terangan, maka mereka mengatakan itu sambil tertawa-

tertawa di sesama mereka, maka Allah menurunkan ayat ini."t 14

Abu Nu' aim dalatrt Ad-Datail meriwayatkan darinya: Bahwa setelah

diturunkan ayat ini, orang-orang beriman mengatakarl 'Siapa pun yang kalian

dengar mengatakan itu maka tebaslah lehemya.' Setelah itu, orang-orang

yahudi tidak lagi mengatakannya. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dariAs-Suddi, ia mengatakan, "Ada dua laki-laki yahudi, yaitu

Malik bin Ash-Shaif dan Rifa'ah bin Zaid, apabila berjumpa dengan Nabi

ItalbnuJarir, l/375
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t
SAW, saat berbicara kepada beliau, keduanya mengatakan, 'Raq'inaa

sam'alra wasma" (raa'inaa dan dengarJcanlah) namun sebenamya tidak

mendengarkan. Lalu kaum muslimin mengirabatrwa ini menrpakan hal yang

biasa dilakukan olehAhli Kitab untuk memuliakan para nabi mereka, maka

mereka pun mengatakan demikian kepada Nabi SAW, kemudian Allah

menurunkan ayat ini.- Ibnu Al Mun&ir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Abu Shaklr, ia berkat4 "Adalatr Rasulullah SAV/, apabila beliau beranjak,

kaum mukmin yang mempunyai keperluan kepada beliau memanggil dengan

r4engatakan,' Ar' ina s am' aka', maY,aAllah memutiakan Rasul-Nya daripada

diucapankan demikian kepadanya yaitu dengan me,merintatrkan mereka (karlm

muknrinin) untuk mengucapkan,' W;l' untuk merruliakan Rasulullah SAW

danmenghormatinya-"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari

Qatadah: Bahwa dulu omng-oftmg yahudi mengUcapkan itu sebagai ejekarl

makaAllah tidak suka kaum mukminin merigucapkan seperti yang mereka

ucapkan. IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, iaberkat4"Ar'

Rafomah adalahAl Qur'an dan Islam."
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. / ..L .

'f Fss ?i@-ri q ** W'ri -y); e'# 6

Ar ,ij'N; gi ?rt pi g \y ,A F AL'rfr
@ * <rt "* c $ y:\ ; H cr'l'.r!fii {Ai

oAyat mona saja yang Kami nosakhkan atau Kami jadikan
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih boik

daripadanyo atau yang sebanding dengonnyu Tiadalah kamu
mengetahui bahwa kerojaon langit dan bumi odalah milik Ailah.

Don tiada bagimu selain Alloh seorong pelindung moapun seorang
penolong." (Qs. AI Baqarah [2]: 106-107)

Makna an-naskh dalam perkataan orang Arab ada dua. pertama:

An-noql Q<utrpan), sepertimengutipsuatukitabdarikitablainnya Berdasarkan

makna ini, maka seluruhAl Qurlan zanszfti ftutipan), maksudku: Kutipan
dari Al -Lauh Al Mahfiuh. Namun pengertian ini tidak tepat untuk memaknai

katayang disebutkanpada ayat ini.

Contoh pengertian tersebu terdapatdalam firman-Nya : L*X k G\

t;# Xk C 7Se s unggahnya Kami te lah m e nyuruh me ncat at apa yang
telah kamu kerjakan). (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 29), yakni: Kami
memerintahkan untuk menyalinny a. P engertian ke dua: Pembatalan dan

penghapusan. Inilah makna yang dimaksud pada ayat di atas.

Menurut para pakar bahas4 pengertian kedua ini terbagi menjadi dua

bagian:

Pertama: Pembatalan sesuatu dan penghapusannya serta penetapan

yang lainnya untuk menggantikannya. contohnya : Nasakhat asy-syams azh-

zhilla (matahaimenghaprs bayangan) bila sinamya menghilangkan bayangan

itu dan menggantikannya. Inilah yang dimaksud oleh firman-Nya:
y:; U'tJl1 (Ayat mana saja yang Kami nasakhkan). Disebutkan di
dalam shafuiftMuslim:'c,ai,r-it')r b zT * i {nar* nernah ada suatu
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lrenab ian pun, kBcualt s"aling menghtapuskan).Yakni: Berubah-ubah dari

satu kondisi ke kondisi yang lainnya.

Kedtn:Penghilangan sesuatu tanpa menggantikannya dengan yang lain.

Contohnya ungkapan: N as akhat ar-ri ih al at s ar (angin telah menghapus

j ej ak). Contoh nas khdengan pengertian ini dalam firmanAllah Ta' al a adalah:

';Lil;i ;ii 11"ifr'{;3 (Atlah menghilanglan apa yans dimalesud

oleh syeitan itu) (Qs. Al Hajj [22]:52). Yakni: Menghilangkannya.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid, bahwa ini (yakni naskh ayat)pernah terjadi

pada masa Rasulullah SAW, yai.tu diturunkan suatu suratr kepada beliarl lalu

diangkat lagi, sehingga tidak dapat dibacakan dan tidak dapat dicatat. Di
antaranya adalah yang diriwayatkan dari Ubai danAisyah: Bahwa dulunya

surahAl Abzaab itu panjang setara dengan surahAl Baqaratr.

Ibnu Faris mengtakan ,"An-Naskhbisa bermakna membatalkan ayat

dan bisa juga bermakna menghilangkan perintah yang pernah diamalkan

kemudian dihapus oleh peristiwa lairurya. Seperti ayat png diturunkar dengan

memerintahkan suatu perkar4 kemudian ayat itu dihapus oleh ayat lairmya

Segala sesuatu yang menggantikan sesuatu berarti meiraak]*nyaDikffikan:
Nasalrhat asy-syams azh-zhilla (matahari menghapus bayangan), nasakha

asy-syaibu asy-syabbab (uban menghapus kemudaan), tanaasukh al
w aratsah(silih bergantinya para pewaris), yaitu meninggalnya peruaris demi

pewbris sementara pokok warisan (yakni yang diwarisi) tetap ada Demikian
juga tanaasuWt az-zamaan wa al quruun (silih bergantinya zaman dan

generasi)."

Ibnu Jarir mengatakan, "Makna ayat :'{*i ti adalatr: Apa >ang IGmi
pindahkandari hukum suatuayat kepadahukirm lainnya, maka ituberarti

Karni menukamya dan menggantinya Yaitu kami memgubatryang halal meqiadi

haram, yang haram menjadi halal, yang mubah menjadi terlarang dan yang

terlarang menjadi mubah" Dan ini hanya terjadi pada p€*ala perintalt larangarL

peringatan, pemutlakan, pembatasan dan pembolehan. Adapun mengenai

pe mberitaan, maka tidak ada n a s i kh dan m ans utfr . Asal m aY,na an- nas kh
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adaLahnaslth al kitab (mengutip kitab), yaitu mennkil dari naskah lairmya

Begitu pula malrm noslih al lrulam ilaogairifu (mengalihkan hukum kepada

}lang lainnya), yaitu mengalihkannlra kepada yang lainnya baik pengtrapusan

ini berupa penghapusan huhmnya maupun tulisannya keduanya sama-sama

tercalarp makna dihaPskilL"

Para ulama ushul telah menetapkan pem@ naskh

termasuk seni ilmu usul, maka [<ami tidak memperpanjang pembattasannya,

tapi kami persilakan bagi siapa yang ingin mengkaji lebih jauh untuk

merujuknya

Para ulama Islam baik yang datrulu maupun yang kemudian telatr

sependapat tentang kepastian adanya qasklL dan tidak seorang pun yang

menyelisihinya, kecuali yang pendapatnya tidak dipandang. Sudah cukup

populer tentang orang-orang yahudi, semogaAllah merendahkan mereka,

batrwa mereka dikalahkan oleh argumen-argrrmen yang ada di dalam Thrat
yaitu bahwa Allah berfirman kepada Nuh AS saat keluar dari perahtr,

"sesungguhnyaAktrtelah menjadi semuabinatang sefugai makanan bagimu

dan anak ketunuranmrr Dan membebaskan semua ituuntuk kalian seperti

halnya tumbuh-tumbuhan, kecuali daralu janganlatr kalian memakannya."

Kemudian Allatr mengharamkan banyak jenis binatang atas Musa dan Bani

Ismail.

Disebutkanjuga dr dalam ?auralu bahwaAdan menikahkan anak laki-

lakinya dengan anak pe,remprmnny4 kemudian ini dilnramkan atas MusaAS

dan yang lainnya. Disebutkan juga di dalam Thurat, bahwa Ibrahim AS

diperintahkan untuk menyembetih anaknya kemudian Allah berfirman

kepadanya,'Tanganlah engkau menyembelihnya." Juga disebtrtkan bahwa

Musa memerintah Bani Israit untuk membunuh siapa pun yang telah

menyembah anak sapi, kemudian ia memerintahkan tmtuk menalran pedang

dari mereka Dan masih banlrak yang lainnya yang terdapat pada Taurat yang

beradadi tanganmereka
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W'ti (atou Kami jadilcan [manusial lupa lcepadarya). AbuAmr

dan Ibnu Katsir membacanya denganfathahpadanuun, siin dathamzah

$ufi nansa'uhoa\.Demikianjuga bacaan Umar, IbnuAbbas,Atha', Mujahid,

Ubay bin Ka'b, Ubaid bin Umar, An-Nakha'i dan Ibnu Mutraishin Maknanya

berdasarkan bacaan ini: Kami menangguhkannya dari penghapusan.

Asal kata tersebut dari ungkapan: Nasa'tu haadz al amr (akrt

menangguhkan perkara ini) apabila aku membelakangkannya. Ibnu Faris

berkata, "Mereka mengatakan :' N a s a' a Allaahu fi ai al i ka'., atart' ans a' a

Allaahu aj alala' (semogaAllah menangguhkan ajalmu),' intas a' a al qerumu'

apabila mereka mundur dan menjauh,' nosa'tuhumaza' (aku mengakhirkan

mereka)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kami mengakhirkan

penghapusan lafaztrrya yakni: Kami membiarkanryradi dalam Ummul Kitab,

namun tidak berlaku. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Kami

menghilangkannya dari kalian sehingga tidak dibaca dan tidak diingat.

Ulama lainnya membaca: li;, dengan dhammah padtht truf nun,

yaitu dari kata an-nisyaan (lupa) yang bermakn a at-tark (meninggalkan/

membiarkan), yakni : Kami meninggalkannya/membiarl<anrrya sehingga kami

tidak menggantinya dan tidak menghapuunya.

Contoh pengetian tersebut dalam firman All ah Ta' ala: W lni 1 ;;
(Merelra telah lupa lrepada Allah, mako Allah melupakan mereka) (Qs.

At-Taubatr [9] : 67) yakni: Mereka meninggalkan ibadatr kepada-Nya maka

Dia pun membiarkan mereka dalam siksaan. Bacaan ini dipilih olehAbu Ubaid

danAbu Hatim. Diceritakan dariAl Azhari, bahwa maknanya adalatr: Kami

perintahkan turtuk meninggalkannya- Dikatakan: l nsaitulru asysyai'a, yakni:

Aku menyuuhnya untuk meninggalkan sesuatu. Nas iituhu a{tnya taraloulru

(aku meninggalkannya). Contoh dalam ucapan seorang penyair:

- 6, , aI o I t,c . -t -.-tg*J lt49t a.rrl) ,*Lyq,rrV6,
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Sesungguhnya oht berutang seekor unta untuk aht lunasi

aht tidak lupa akan hal itu dan tidak pula aht menyuruh

melupakannya

Az-Zujajmengatakan, "Bacaan de ngan dhammaft tidak mengandung

nnkaaatlork(meninggalkan/membiarkan),karenatidakdil<atal<an:Aruaa

brrmalara, tualu(meninggalkan)." kbihjauh iaberkafia, "Ali binAbuThalhah

meriwayatkan dari lbnuAbbas tentang finnan-Nyar ri:-j( ia Uertcata,

'-Yaitu- Kami meninggalkanrrya dan tidak menggantirya-' htttdak slahih.

Dan, menurut mayoritas ahti bahasa dan atrli teori, batrwa makna: W'ti
adalah: Kami memboletrkan kalian meninggalkannya . Mannasiya idzaa

taralro tsamma ta'addiihi (orang yang lupa, bila ia meninggalkan, maka

itulahobyeknya)

V *:V (Kami datangkan yang tebih baik daripadanya)

adalah: Pasti kami ganti dengan yang lebih beruanfaat bagi manusia

daripadany4 secara cepat atau lambat, atau salatr satuny4 atau dengan yang

sebanding dengannya tanpa tambahan. Landasan pengertian ini adalah

berdasarkan pengarnatan terhadap yang dilrapus dan lang mengtut us, dimana

ada kalanya yang menghapus lebih berguna bgi manusia sewaktu di duniq

dan kadang pula lebih besar pahalanya sehingga lebih bergtma bagi mereka di

akhirat rnnti, dan ada kalanya hal tersebut sebanding, sehingga antarayang

diganti dengan yang meriggantikanrryra adalah salna

't-g,,r? f *';tfr '; P ;i lnaoruatt tamu tahu bahwa Allah

Maha Kuasa uas segala sesuatu?) Ini menrmjukkan bahwa penghapusan

itu termasuk kekuasaan-Nya, bahwa mengingkarinya berarti mengingkari

kekuasaanllahi. Begitupulafirman-Nya : :rie>lsi,ft, li ftfr 2,1 ?rJ ti
,f;trt (Tdakikah kamu t ahu b ahw a,lfi an m em il iki ke r aj aan langi t dan

bumi?)Yakn: BatrwaAllah mempunyai kewenanganpenuh untuk mengatur

langit dan bumi, mencipta dan membentuk, serta memberlakukan semtul

perintah kepada semua makhluk-Nya. Dan, Dia lebih mengetahui tentang

kemaslahatan para hamba-Nya dan apa-apa yang mengandung manfaat bagi
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mereka adalah kebijaksaan-Nya yang dengan itu mereka menjadi hamba,

dan Dia menetapkan aturan bagi mereka. Bahkan ini pun berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan kondisi, zaman dan personilnya. Ini dari perbuatan Dzat

yang tidak ada lagi wali bagi mereka selain-Nya, dan tidak ada lagi penolong

bagi mereka selain-Nya Maka sudah semestinya mereka menerimi ketentuan-

Nya dan mengamalkannya serta memuliakan dan mengagungkan-Nya.

Diriwayatkan oleh IbnuAbu Hatim, Al Hakim dalam Al Kuna, Ibnu

Adi dan IbnuAsakir dari IbnuAbbas, ia berkata, "Di antara yang difirunkan

kepada Nabi SAW adalah wahyu yang diturunkan pada malam hari lalu hilang

dari. ingatannya 
- 
di siang hari, lalu Allah menurunkan:

T4r'rl@#:t$'tly);U'#t1 (Ayqt mano saja yang

Kami nasaWtlran atau Kami jadikan [marusia] lupa kepadanya, Kami

datanglran yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya)

Di dalam sanod-nya terdapat Al Hajjaj Ar-Raqqiyang kredibilitasnya

diperbincangkarl Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Ada dua laki-laki yang membacakan suatu surahyangpematrdibacakan

oleh Rasulullah SAW kepada keduany4 dan keduanya itubiasa memhcanya-

Lalu pada suatu malam, ketika keduanya sedang shalat dan mulai
membacany4 tiba-tiba mereka tidak dapat membacanya satu hurufpun. Pagi

harinya, keduanya menemui Rasulullah SAW, lalu beliau pun bersabda:

+Z ,-*'6 ',i \t 'd , 6l (Sesunsgunnya itu termasukyang dinasakh

[dihapusJ atau dihilangknn dari ingatan, karena itu, lupakanlah itu).Di
dalam sanad-nyaterdapat Sulaiman binArqam, ia adalah perawi dha' y.ns

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl

Baihaqi di dalam ll Asma' wa Ash-Shtfat, dai Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: L4r3l1i3 *:V (Kami datanglan yang lebih baik

daripadanya atau yang seiandtig dengannya), ia berkata, 
((-Yakni-

rs ltha'if AlHaitsami menyebutkan dalam Majma' Az-7awa'id,7ll54 dandi dalamnya
terdapatAth-Thabrani dalam Al Ausath, dan di dalamnya terdapat juga Sulaiman bin
Arqam, dan ini adalah matruk
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lebih baik manfratrya bagi lolian dan lebih lalak bagi kalian" IbnuAbu Hatim

meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan ,"Nansa'uhaa artinya kami

membelakangftanrrya

Abu Daud di dalarn kttanasiffir-ny4 Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim, Al

Baihaqi di dalam At Asma' wa Ash-Shdat meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Nya, {);b'#li llyat mana saia yang Kami

nasakhtran), ia berkata, 
6'-Yalcli-yang kami biarkantulisanya [yakni tetap

termaktnb di dalam mushafl dan kami ganti hulormryra ' au nonsa'ulua' (atau

yang Kami hilangkan dari ingatan), yakni yang kami belakangkan-"

Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam nasikh-nya dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya :-W')l li31 *:t
(Kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang

sebanding dengannya), iaffiat4"Di dalaurnya terkandgng pengurangan,

rukluhah (keringanan), perintatr dan larangan."

Abu Daud dalam kitab nasifth-ty4lbnuAl Mundzir, IbnuAl Anbari

dalam Al Mashabd dm Abu Dzar Al Harawi dalam Fadhail-nya

meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif: Bahwa seorang laki-

laki telatr hafal suatu suralq latu pada suatu malam ia bangun untuk shalat dan

hendak memb Nury\namun ia tidak mampu membacanya. Ada juga orang

lainyangjugahendak membacarryq namun iapuntidak mampu membacany4

kemudian ada juga orang lain yang juga tidak mampu membacanya. Pagi

harinya, mereka menemui Rasulullah SAS/, lalu mereka pgn sama-sama

berlarmpulditempatbeliau,lalume,rekamerrberitatnrt<antlalitukepadabeliau

beliau pun bersabda , Lr4r'4 (Cl (Sesungguhnya surah itu telah

dihapus tadi malam).Telah diriwayatkan serupa itujuga dari jalur lainnya.

Dan, telalrdiriwayatkan secarapasti dtd am-SfuAb- Al Bufthari

dan yang lainnya dariAnas: BahwaAllatr m€nurunkan ayat berkenaan dengan

orang-omng yang terbunutr pada peristiwa sumtr IvIa' unah -4ahwa mereka

mengatak sa'rii g'r*,j €., aa n'tti ci $u. tti (Hendaklah
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lralian menyampaikan kepada lcaum kami, bahwa kami telah berjumpa

dengan Tuhan kami, lalu Dia meridhai knmi dan membuat kami ridha).

Kemudiandihapus."r16

Begitu pula yang diriwayatkan dalam 
-Shafuifu- 

Muslimdaa yang

lainnya, dari Abu Musa, ia menuturkan, "Kami biasa membaca suafu surah

yang panjang dan keras mirip dengan surah Baraa' all lalu sr:rah itu dihilangkan

dari ingatankami,namunkamimasihhafal sebagiandarinya: ilT +] og i
irrSr lt i* rtl;l: ,6,u f1j ;t;it J6'0, o!tt) (seandainya anak
Adam memiliki dua lembah harta, tentulah ia akan menginginkanyang

ketiga, padahal tidak ada yang akan memenuhi perutnya se.lain tanah).

Kami punbiasa membaca suatu surahyang mirip dengan salah satu surah

mus abb ihatyang permulaannya: rt J7:)t .i O I gp 1Sr*u, yang b e rada

di I angit b e rt as b ih kepada All ah), lalu surah itu dihilangkan dari ilgatan
kami,namtrnakumasihingatdarinya: ,:o:i;ii I $ oi't6 d ty, Art 6 U.

lqt ?'iW fj3e*( eisp|3i 6ai orarig-oran's yans
beriman, mengapa kalian mengataknn apa yang tidak kalian lahrkan,

malm ditulislah kesalcsian pada leher lmlian sehingga kalian akan

dimintai pertanggung jawab mengenai itu pada hari kiamat)tt7

Telah diriwayatkanjuga yang seperti itu darijalur sejumlah satrabat, di

antaranya adalah mengenai ayat rajam sebagaimanayang diriwayatkan oleh

AMunazzaq, Ahmad dan Ibnu Hibban dari Umar. I rs

n6Shahih, Muslim, l/468 dari haditsAnas.
tt7 Shahih, Muslim, 2l?26 dui hadits Abu Musa.
rrt Aku katakan, "Ayat rajam adalah dirwayatkan oleh Muttafaq alaih, dari hadits

Umar menurut Al Kukhari, 6829 dan Muslim, I 3 17. Ibnu jarir menyebutkannya dengan
redaksi: Asy-syaikhuwasy-syoikhatu idza zanryaafarjumuuhumqal bittah nakaalan
minallaahwallaahu 'azizun hakiim. (Seorang yang sudah tua laki-laki dan perempuan
j ika berzina maka rajamlah keduanya sebagai adzab dari Allah, dan Allah Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana). Sebagaimana disebutkan pula oleh Ibnu Majah, Abu Daud,
malik dalam I I Muwaththa ', Ahmad dan lainnya. Al Albani dalam hal inimen-shahih-
kannya dalamshahih lbnu Hibban dan yang lainnya.
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;, ,p,r b;'J|ts E-:ijx J Ctti J

*+'" @ J:ruJi'rl'; "8"'r;-3 i}f,"rt'S'i ,51{-

r-aLr3k l+yq; ItI;i,$i ,Ft n
lrL;,*g i ;?i3 tti'e'# 6 i-t'i *.*i y A
ir13 6i1, ,l,A'j, *K!rt,i;r,"r'e i;
,:4 * tie\'\;-& u2'r$7i1r3r:6Pi

1 L,

U.3#Q.'fr'dr{'y
"Ataukah homu menghendaki untuk meminta hepado Rasul kamu

seperti Bani Isroil meminta kepado Musa pada zaman dahulu?

Dan, borangsiopo yang menukar iman dengan kekaftran, maka

sungguh otang itu telah sesat dariialan yang lurus. Sebagian besar

dariAhti Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan

kamu kepada kekaiiron setelah kamu beriman, karena dengki

yang (timbut) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bogi mereka

hebenaran. Moka m.aaJkanlah dan biarhanlah mereka, sampoi

Allah mendatangkan perintoh-Nya. Sesungguhnya Allah Maha

.Kuasa atos segala sesuatu Dan ditikonlah sholat don tunaikonlah

zakal Dan kebaikan opa saia yang kamu usahakan bagi dirimu,

tentu komu akan mendapot pahalanya pada sisiAllah.

S es ungguhnya Allah Maha Melihat apa'apo yang kamu keriahan. "
(Qs. Al Baqarah [2]: 108-110)

fata if di sini berdiri sendiri yang malaranya ; Oafrf.arrl ,ya.lui: Bal

turiiduuna (kamu malah hendak). Dengan makna ini, maka redaksi ini

mengandung celaan dan tampararl.

Hrtruf kafpada firman-Nya ,"F g (seperti Bani Israil meminto
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lrepada Musa) pada posisi nashab sebagai na ) untuk mashdar mahdzuf

(mashdar yang tidak ditampakkan), yakni 
-bila 

ditampakkan menjadi-:

Permintaan seperti halnya Musa (pernatr) dimint4 yainr mereka @ani Israil)

memintanya untuk menampakkanAllatr secarajelas kepada mereka, dan

mereka meminta Muhammad SAW untuk mendatangkanAllatr dan malaikat

dengannyata.

'.Tta maktrartyaadalah bagian tengah segala sesuatu Demikian yang

dikatakan olehAbu Ubaid. Contoh pengertian ini dalam firmanAllatrTh'ala:

e;Ji ly A (Di tengah-tengah neraka menyala-nyala) (Qs. Ash-

Shatraat [3fl: 55), danucapanHassan saatmemujiNabi SAW:

eUr );'e,-ljjtu y" 4t 
="bl!t6-

Sungguh kasian para sahabat Nabi dan kcluarganya,

setelah beliau drtempatkan di rumahnya, di tengah lahadta

Al Farra' be*ata,'7 s -fuw aa' adalah al q ashd(tujrun), yakni (maknat

ayat ini): Menyimpang dari tujuan dan aratrjalaq yaitujalanmenantiAllall"

4i F A'+*"" (Sebagian besar dart Ahli Kitab
menginginkan) di sini terkandung pemberitahuan kepada kaum musliri'rin

tentang ambisi orang-orang yatrudi rurtuk mengeluarkanmereka dari Islam.

,S;i;i (agar mereka dapat mengembalikan kamu) pada

nashab sebagai maful (obyek) dari kata kerja tesebut.

,*e+:1 y i (dari diri merelasendin) kemungkinan terkait dengan
..

kalimat'$ (menSinslnkan), yakni: Mereka menginginkan itu dari diri mereka

sendiri. Kemungkinanjuga terkait dengan kalimat lE i (karcna dengh),

yakni: Karena rasa dengki yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. trni

adalah'illahvntttkkalimat"$(menginsinkan).

i ;Li3 (Maka m aafunlah), al' afw u adalahtidak menghukum karena

adanyakesalahan.
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ir|itj (dan b iarkonl ah), ash- s ha/fou adalah menghilangkan

bekasnya dari jiwa. Shafafoya 'anfulaan (engkau mengampuni fulan) bila
engkau sudatr tidak peduli dengan kesalahannya . Dharabta 'anhu shafuan
(engkau berikan maafpadanya) bila engkau sudah tidak memperdulikan
kesalahannya- Ayat ini mengandung dorongan dan bimbingan untuk memaafl<an

dan berlapang dada. Namun ini telah dihapus dengan perintatr memerangi.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidatr.

'iLr'fr Gy & @ampai Attah mendatangkan perintah-Nya). tn
batasan perintatrAllah SWT untuk memaafkan dan berlapang dada yakni:

Berilah maaf dan berlapang dadalah, sampai datangnya perintah dari Allatl
SWT kepada kalianmengenai perkara mereka, yaituperintahyang dipilih-
Nya dan dikehendaki-Ny4 serta yang telah ditetapkan pada ilmu-Nya, yaitu

memerangi mereka yang memerangi kalian, mengusir mereka yang mengusir

kalian dan memungut upeti dari yang memungutrnu upeti, serta melepaskan

mereka yang masuk Islam.

i!4,:i l;1jt (Dan dirikanlah shalat)ini dorongan dari Allah SWT
bagi mereka di samping kesibukan mereka melalcukan hal-hal yang berguna

bagi mereka dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yaitu mendirikan

shalat dan menunaikan zakat. Mengedepankan penyebutan perkara yang

mendatangkan pahala bagi mereka, adalah agarAllah meneguhkan dan

menolong mereka terhadap ofttrlg-omng yang menyelisihi mereka

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwamenrfirxkarU'R.afi' binHuraimalatrdmWahbbinZidmengatakan

kepada Rasulullah SAW, 'Datangkan kepada kami sebuah kitab dari langit
yang akan kami baca, atau pancarkan trntuk kami sungai-sungai, maka kami

akan mengikutimu dan membenarkanmu.' Maka berkenaan dengan ini Allah
menurunkan, E-ti;* oi i:L--i Ci (Atautrahkomumenghendaki

untuk meminta kcpada Rasul knmu)iirrggur J$i'"T7r. ldari jalan
yang lurus). Sementara Huyai bin Akhthab (dan Abu Yasir bin Akhthab)

menrpakan orang yatrudi yang paling dengki terhadap oftlng{ftmg Arab, maka
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secara khusus Allah menyinggUng itu kepada Rasul-Nya. Kedua orang ini

sangat gigih dalam menghalangi manusia dali Islam semampu mereka mala

berkenaan dengan keduanyaAllah menurunk *r, JAi ,Pi A'".*:'*
(Sebagian besar dari Ahli Kitab menginginkan) al aayah."tte

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

As-Suddi, ia berkata, "OrangorangArab memirrta kepada Muharnmad SAW

agar mendatangkanAflah kepada mereka sehingga mereka dapat melihat-

Nya secarajelas, lalu ttrnrnlah ayat ini."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari AbuAl Aliyah, ia

berkata, "seorang laki-laki berkata, 'Andai saja kafarat (tebusan

kesalahan) kami seperti kafarat Bani Israil.'Maka Nabi SAW bersabda,

L>rJLs6 ,{t:*'#\i,;:-i|F-,f) ,J'ii ,.:1rp fu !u*i ni
"c;g.t;),Utruk a;|ijl {r;l'Itt ,u,.;At (Apa yang telah Allah berikan

lrepada lralian adalah lebih baitc Bani Israil itu, apabila seseorang di

antora mereka melahtkan suatu kesalahan, maka kcsalahan itu akan

didapatinya tertulis di pintu rumahnya beserta kafarahnya. Bila ia

menebusnya, maka itu merupakan lcehinaanbaginya di dunia, tapi bila

ia tidakmenebusnyo, makn akan menjadi kehinaan baginya di akhirat.

Sungguh Altah telah memberikan kepada hnlian yang tebih baik dari

itu, Allah berfirman,'Dan barangsiapa yang mengerialran lceiahatan

dan menganiaya dirinya.' al aayah.t2o (Qs. An-Nisaa' [4]: ll0)- Dan slwlat

yang lima, serta Jum'at hingga Jum'at (berihfirrya) adalah sebagai

lrafarat [penebus kesalahanJ lang teriadi di antara wawu-wawu itu)

Lalu Atlah menurunkan, $;:tirt* oi irsLiii (Ataukah pamu

menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu)'al aayah."

ttelbnuJarir, l/385
rDlbnuJarir, lB85
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Ibnu Jarir, AM bin Humaid, IbnuAl Mun&ir dan lbnuAbu Hatim

meriwaya&an dari Mujahi4 ia berkata, 'iOrang-orang Quraisy meminta

kepada Muhammad SAW agar beliau mengubatr bukit- Sha{a menjadi

emas, maka beliau b"*"bd4 'itg ;tl ,E"i ,t i.e '€ 'ft if
(BaiHah, nantilrya itu bagi kalian adalah laksana hidangan bagi Bani

Israil b ila lal ian htfur), makamereka pun menolak dan menarik kembali

permintaan itu LaluAllah menrmrnkan, tS €) t:"-, i ;* J l: *j il
',f C F; ,Y (Ataukah komu menghendaH untuk meminta kepada

Rasul knnu s"pertt nuri Israil meminta kepada Musa pada zaman dolrulu)

yaitu agar Musa me,mperlihatkanAllah kepada mereka secara n5nata-"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya:

*"*.rti {";1;t (Barangsiapa yans menukar iman dengan
'kekafiran), iaberkatu *-Yaitr menukar ketapangan d€ngan kemrmitan"

IbnuAbu tlatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya:

)*i ;tY 'J-b'ri:t (maka sungguh, dia telah tersesat dari ialan yang

ii^1,ia berkata, "-Yaittr berbetok dari jalannya"

Abu Dau4 IbnuAl Mun&ir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi dalam

Ad-Datailmeriwayatkan dari Ka'b bin Malik, ia berkata "Orang-orang

yahudi dan omng-orang musyrik warga Madinah melatcukan pengani ayaarr

t€rtradap Rasutullah SAW dan para satatannya aengan penganiaan 1lang be'rat,

laluAllah memerintahkanuntuk bersabar terhadap hal itu dan memaaftan

mereka, dan Allah menurunkan, 4i rryt A'*,L"$ (Se b agi on b e s ar

dori Ahli Kitab menginginkan)

Disebutkan dr dilam Ash-Stubibindan yang tairurya, dari Usamah

bin Zai4 ia be*614'Rasululhh SAW dan para sababafirya memaafl<an orang-

orang muqnik dan Ahli Kitab sebagaimana yang diperintatrkan Allatr

kepada mereka dan bersabr ahs pederitaan tzt All^h -Ta'alapun berfirmarl

G,s11 rg;t',o;y) ct ?-* c 4)i i;ti lni e !;;*t t
t2t Muttafaq aloih, Al Bukhari, 6207 dan Muslirn"3ll422 dari hadits Usamah'
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(Dan [j ugal kamu sungguh-sungguh akan m,endengor dari orang-orang

yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang
mempersekutulcan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkon

hati),(Qs. Aati Imraan [3]: 186), dan berfirman: A*"it
EtT i 4l ,yf (Sebasian besar Ahti Kitob mengingintran agar
mereka dapat mengembalikan kamu) al aayaft. Rasulutlah SAW
menakwilkan pemaafan yang diperintatrkanAllah itu adalah sampai Allah
mengizinkan mereka untuk melawarq maka dengan ituAllah membunuh para

pentolan Quraisy yang telah ditetapkan-Nya terbunuh."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' binAnas mengenai firrran-Nya:

1+1 y i (dari diri mereka sendiri), iaberkata, ('-yaitu-dad diri
merekasendiri."

I

3;ti;4 ikC F',; (setelah nyata bagi meretra trebenaran),

ia berkata, "BahwaMuhammad adalah utusanAllah."Abad bin Htrmaid dan

Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari Qatadatl

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim, Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi di datam

Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
i;-151i1;6 (Maka maaflcanlah dan biarkanlah) dan firman-Nya:

6-#i ;'e;ti (dan berpalinglah dari orang-orang musyrir). (Qs.

el an'aam 101: t OOl serta ayat-ayat lainnya yang menyinggung pemaafan

terhadap orangorang muqyrilq bahwa ia mengatakarl'lhrtelah dihapus dengan

firman-Nya : $iu,!,$- S'u;lii}* (Perangitah orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah) (Qs. At-Taubatr l9l:29) dan finnan-Nya:

#;. t 1 iffiiiti3i3 (maka bunuhtah orons-orans
musyirikin di mana'saja kamu jumpai mereka)" (Qs.At-Taubah [9]: 5).

Diriwayatkanjuga serupa itu oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-
Nya: f iaetii*qt (Dan kebaitran apa saja yang tramu

usahalran bagi dirimu)-ia berkata- Yakni: Amalan yang baik di dunia."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah

mengenai firman-Ny u, $ yll$ 1tr"tu kamu akan mendapat

pahalanya pada sisi Allah) ia berkata, "Tentu kamu akan mendapatkan

patratanya (di sisi Allah)"
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YI)

t)

lt)
a

Ij'tl ,

cr'
-
JI*iiu. $i rtieN u'ftf i fri l)g # q ar+Jf ,yi ,l ilut

il'e@<r{ rL*,L 6t pr^i\ia'S efi
14; st +;t::;i-{$#ft y.i1{:'fr\

6$y.iiu- ,qii;#
"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) be*an, iS"*otf-*oU tidak akan
masuk surga kecuali orong (yang beragoma) Yahudi atau Nasrani'

Demikian itu (hanya) angon-angan mereka yong kosang belaka
Katakanlah,'Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orong yang.

be n an' (fida k de mikian) bah kan b arangs iapo menyerah kan diri
kepada Allah, sedang io berbuat kebajikan, maka baginya pahala
pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhowatiran terhadap mereka

dan tidak (pulo) mereka bersedih hati Dan orong-orang Yahudi

berkata, 'Orong-orang Nosroni itu tidak mempunyai sesuatu

p egangdn r' dan orang-orang Nasrani berkato,' Orang-orang Yah udi
tidak mempunyai sesuatu pegangan,' padahal mereka (samo-sama)

membaco Al Kitab. Demikian pula orong-orang yong tidak
mengetahui, mengatokan seperti acopan mereka itu MokaAllah
akan mengaditi di antora mereka patda hofi Kiomat, tentang apa-

apa yong mereka berselisih padanyu" (Qs. AI Baqarah [2]: 111-113)

'>ja (orang [yang beragamal Yahudi),Al Farra' berkata, "Bisa

bermaknayaft uudiyyan(orang yatrudi), bisa juga merupakan bentuk jarnak

dari laa' id (pemeluk agarna yahudi)." AI Akhfasy berkata "sesungguhnya
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dhamir(kata ganti) yang berdiri sendiri pada 6k berpatokan pada lafazh

J, d^bentuk jamak pada kalimat t'3ri berpatokan pada makna ;/."
Pendapat lain menyatakan, bahwa dalam ungkapan ini ada redaksi yang

m ahdzuf (trdak ditampakkan), asalnya: Orang-orang yahudi berkata "Sekali-

kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama yahudi," dan omlg-

orang nashrani mengatakan, "sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang

yang beragama nasrani." Demikian pendapat mayoritas mufassir, dan para

salaftelah lebih dulu berpendapat demikian

Konotasi susunan ayatAl Qur an menuf ukftan, bahwa golongan yahudi

dan golongan nasrani masing-masing menyatakan ucapan tersebut, yaitu

mereka mengkhususkan surga hanya bagi diri mereka sendiri tanpa yang

lainnya. Alasan pendapat yang menyatakan bahwa di dalam redaksi ini ada

ungkapan yang tidak ditampakkan, adalah berdasarkan apa yang diketatrui,

bafiwa masing-masing golongan dari kedua golongan itu saling menganggap

sesat golongan lainnya dantidak mengakui golongan lainnyamempgnyai

pedoman (beragama), sehingga mengklaim golongan laintidak akan masuk

surga, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini. Telah diceritakan juga

dari Allah tentang orang-orang yahudi, battwa mereka mengatakan, "Orang-

orang nasrani itu tidak mempunyai pedoman" Sementara orang-orang nasrani

juga mengatkarq "Orang-orang yatrudi itu mempunyai pedoman-"

Mal3;1aal amaanii (angart-angan) sudah dikemukakan. Isyarat pada

firman-Nya, eJi, m"norrjukkan kepada angan-angan mereka yang bagian

akhimya menyaUkaq bahwatidak akan masuk sr:rga golongan selain mereka.

Pendapat lain menyatakan, bahwa isyarat ini menunjukkan kepada angan-

angan yang terakhir ini, sehingga perkiriuurnya menjadi: perumpaan angan-

angan tersebut adalah seperti angan-angan mereka Ini berdasarkan perkiraan

mudhaf-nyatidak ditampakkan sehingga sesuai dengan {*yi (angan-

angan merelu).

i;6 (tuni ukkan), asalnya haatuyuu,lalu harakat dhammah-nya

dibuang karena berat dalam mengucapkannya, kemudianya'juga karena
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bertemunya dua suhtn. Untuk mudzaklrar tunggat dikatakan "hoatf'
sedangkan untuk mu'annats-nya dikatakan uhaatif'.Ini adalah strara yang

bermakna hadirkantah . Al Burlwan adalah bukti yang bisa meyakinkan. Ibnu

Jarir beriata,'?ermintaan bukti di sini menuntut penetapan pandangan dan

pembantatran terhadap yang menafikannya."

U*''?t- o\(iitu tumu orangycmg benar)yaksi: pada angan-

angan dan klaim-klaim y_ang batil itu. KemudianAllatr menyanggah mereka

dengan berfirnan, 'Jll ; 'ja (tndak demikianJ, bahkan barangsiapa

menyerahkan diri), intpemastian saat mereka menafikan golongan selain

mereka untuk memasuki surga, yakni: Tidak seperti yang mereka katakan,

akan tetapi yang memasukinya adalah orang yang menyeralrkan diri sepenuhnya

kepadaAllah.

'r|:"i adalah i s ta s I ama (ptasrah). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknya akhlailra (memumikan). Dikhususkan penyebuan kaa ){. 2 Oang

secara harfiyatr berarti waj atr), karena waj ah merupakan bagian termulia pada

manusia, merupakan tempat indera-indera lahiriyah dan pada wajahlah

tampaknya kemuliaan atau kehinaan. Ada yang mengatakarq bahwa orang

Arab biasa menyebutkan'\vajah" untuk mengungkapkan keseluruhan dari

sesuafil dan yang dimaksud di sini adalah wajatr dan anggota lainnya. Ada

juga yang mengatakanr bahwa yang dimaksud dengan wajah di sini adalatr

maksud, yakni: Barangsiapa memumikan maksudnlra.

|+';t gedang dia berbuat tcebajitcan) pada posisi nashab

sebagai haal $eterangan kondisi) . Dhamir Sataganti) pada kalimat )i;t
(diri) dan fi (baginyo) berpatokan pada lafazh ij (baranSsiapa),

sedangkan dhamir pada kalimat ;41; @ada mereka) berpatokan pada

maknanya-

irt (b arangsiapa) bilasebagai maushulah, maka kata ini statusnya

/a i7 untuk fi 'l mahdzuf (subyek dari kata kerja yang tidak ditampakkan),

yalari --$ila ditampakkan menj adi-: Balaa yadklrulaa man as lama (tidak

TAFSIR FATHUT QADIR , 509



demikian, bahkan surga itu dimasuki oleh siapa yang menyerahkan diri

sepenuhnya), dan kalimat -i)3, (mako bagirya) di-'athaf-kan kepada:

g ; (barangsiapa merryerahkan diri). Dm bila rl (barangsiapa)

sebagai syarth, maka kalimat ,l,fi,(matro baginya) sebagai penimpalnya.

Gabungan antara syarth da$ aza'-nya (kalimat "barangsia@' dan penimpal

'tnaka') merupakan bantahan terhadap Ahli Kitab dan sekaligus membatalkan

klaim-klaim mereka sebagaimana yang tersebut.

";Ail"t 
(Dan orang-orang Yahudi berlcata)dan seterusnya,

menunjukkan bahwa setiap golongan tidak mengakui kebaikan golongan

lainnya dan ini berarti menetapkan kebailan untuk golonganryra sendiri dengan

maksud menjauhkan ratrmatAllah SWT dari golongan lainnya

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf. Yang dimaksud dengan ,',i
(sesuatu) di sini sesuatu yang benar dan diakui. Lebihjauh ia mengatakan,

"Ini ungkapan yang sangat dibesar-besarkan, karena yang mustatril dan yang

tidak adajuga bisa disebut ,'.ri. Bita tiOat< berlaku sebutan ,-u! terhadapnya

berarti telah berlebihan dalam menyandangkan anggapan terhadapnya hingga

tidak ada lagi setelahnya. Demikianlatr, jadi ucapan mereka kurang dari /aa

syai'a (tidak ada apa-apanya)."

$ii op /4 @oaohal mereka [sama-samal membaca Al
Kitab),yaknrTaurat dan Injil. Kalimat ini sebagaiTumlah haliyah ftalimat
yang menerangkan kondisi).

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksud kalimat tersebut adalah

jenis kitab. Pada ungkapan ini terkandung celaan dan tamparan yang sangat

mendalam, karena melontarkan klaim-klaim batil dan membicarakan sesuatu

tanpa bendasarkan bukti, walaupun secara mutlak memang sudah dianggap

buruk, namun karena mereka tergolong ahli ilmu dan pengkaji kitab-kitab

Allab maka sikap itujauh lebih buruk dan lebih besar dosanya-

!& S ;-rti SA ,i u.''k (Demikian pula orang-orang yang tidak

mengetalnty', maksudnya adalah kaum kafirArab yang tidak memiliki kitab,
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mereka mengatakan seperti perkataan oftIllg-oftlrlg yatrudi karena menintkan

merek4 sebab mereka adalah orang-orang bodoh, bisanya hanya menirukan

golongan yang mereka anggap ahli ihnu. Ada jugayang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah segolongan dari kaum yahudi dan nasrani, yaitu mereka

yang tidak berilmu. Kemudian Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwa

Allah akan memutuskan perdebatan yang diperselisihkan itu saat kembali

kepada-Nya, lalu Allah akan menyiksa siapa yang berhak disiksa, dan

menyelamatkan siapa yang berhak diselamatkan..

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari AbuAl Aliyah mengenai firman-

Nya: llji ',ynlij5t (Dan mereka [Yahudi dan NasraniJ berkata,

"selrali-lroli tidak akan masuk surga") al aryah. -Ia mengatakan-

Orang-orang yahudi berkata, "sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali

orang yang beragama yahudi," orang-orang Nashranijuga berkata "Sekali-

kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Nasrani."

ilAjyi-.fi. (Demikian itu ftanyal angan-angan merela yang lasong

belolm), angan-angan yang mereka angankan kepada Allah tanpa haq.

4ii;13$ (Katakanlah, "Tuniukkan bukti kcbenaranmu")

yakni: Hujjatr kalian. $rb',''L 61.$ita kamu orang yang benar)

mengenai apa yang katian katakan itu adalah benar sebagaimana yang kalian

katakan. $, l;. t *1 ; *.([Tidak demikianJ, bahtan barangsiapa

yang menyerahkan diri lcepada Allah), yakni: Ikhlash untukAllah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

ff*ljLA $ Quniukkan buhi lecbenaranmu) la berkata, "-
Yaitr- huji atr kalian." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa' id bin Jubair

mengenai firman-Nya : ),a13 *i l',*. Wa"f demikianJ, bahlcan

b arangs iapa m e nye r ahkan diri) laberk,ata""Memurnikan agamanya"

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnu

Abbas, ia berkata "Ketika para utusan Najran yang mengams agama nastrani

datang kepada Rasulullah SAW, mereka ditemui oleh para pendeta yatrudi,

lalu mereka berdebat di hadapan Rasulullatr SAW. Rafi ' bin Huraimalah
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berkata'Kalian tidak mempunyai pegangan serta mengingkari Isa dan Injil.'
Lalu salah seorang warga Najran berkata, 'Kalian yang tidak mempunyai
pegangan serta menentang kenabian Musa dan mengingkari Taurat.' Maka
berkenaan -dengan ini Allah menurunkan : --$li4'rrijia3j
,f;|Ji'o;z- it # eb\bi # -s',,;,;:i 

iei,,-,; *'
(Dan orang-orang Yahudi berkata, 'orang Nasrani itu tidak mempunyai
sesuotu pegangan,' dan orang-orang Nasrani berlrata, ,Orang-orang

Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan'padahal mererra [sama-
samal membaca At Kitab) yakai: Masing-masing membaca dalam kitabnya
yang membenarkan apa yang mereka ingkari."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, iamenuturkan, "Aku tanyakan

kepadaAtha', 'Siapa mereka yang tidak mengetatrui itu?' Ia menj.awab,

'Mereka adalah umat-umat yang sebelum kaum yatrudi dan nashrani." Ibnu
Jarir meriwayatkan dariAs-Suddi, ia mengatakan, "Mereka adalah bangsa

Arab. Mereka mengatakan,'Muhammad tidak mempunyai pegangan'.,,
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tr, a;,-$ A F:lt ?iy 63i
u'eij;#2,^g

"Dan siapakah yang lebih anioya daripada orang yong

me n g h a la n g- h a I a n g i me ny e b ut n ama Alla h d a la m mosj id- masi id'

Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak

sepatutnya masuk kedalomnya (masiidAllah) kecuoli dengan raso

takut (kepadaAllah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di

akhirat mendapat siksa yang beral Dan kepunyaan Allah-lah timur

dan borat, moka kemana pun kamu menghadap di sanaloh wajah

(kiblat) Allah. Sesungguhnyo Allah Maha Luos (rahmot-Nya) lagi

Maha Mengetahul" (Qs. Al Baqarah [2] : [a-ns)
Kalimat tanya ini mengandung petunjuk yang sangat nyata, bahwa

keztraliman ini adalatr puncaknya dan batrwa kez.haliman tidak disetarai oleh

keztr,aliman-kezlralimanlairurla,latari:Trdakadasmrangpunyanglebihzhalim

daripada orang yang melarang disebutkannya namaAllah di dalam masjid-

masjid-Nya. Kata tanya di sini (yakni #) paAa posisi r/a' sebag-ai mubtada',

sedangkan t/l abarnyaadalah 'd-UI.

d q,;* 61 (meryebut nama Allah). Ada yang mengatakan,

bahwa ini adalah bodal dan'r.,:; . Ada juga yang mengatakan, bahwa ini

mof ul lahudengan perkiraan membenci disebntkanrrya namaAllah" Pendapat

lain mengatakan, bahwa perkiraannya adalah: Min an ytdzkara (dan

disebutkannya), lalu partikelj aaraya $akainir) dibuang karena parf angrya

redaksi. Dikatakan juga batrwa ini adalah maf ul rsani (obyek kedua) untuk

kata kerja '$ 
{metarand, dan maksud melarang masjid-masjdAllatr rmtuk

disebrlkan nanranya di dalamnya adalatr: Melarang orang png mendatanginya
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untuk shalat, membacaAl Qur'an, berdzikir dan mengajarkanAl Qur'an di

dalamnya-

Yang dimaksud dengan A$ A f,;: (dan berusaha

merobohkannya) adalah berusaha menghancurkannya dan meninggikan

bangunannya. Bisa juga yang dimaksud dengan A;; adalah

mengosongkannya dari ketaatan, padahal ini merupakan tujuan

pembangunannya, sehingga lebih umum daripada *:iq.;t'- j
(disebutlrnnnyo nama Allah di dalam masjid-masjid-Nya). Karena (dengan

pengertian ini), berarti mencakup pelarangan semuakegiahn yang merupakan

tujuan dibangunnya masjid-masjid, seperti pengajaran ilmu agama, itikal
menunggu pelaksanaan shalat dan sebagainya. Bisa juga maksudnya lebih

umum dari kedua hal tadi (yakni lebih dari sekadar melarang disebutkannya

namaAllah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merobohkannya),

sebagaiman a yarLgdikatakan di dalam firman Allah Ta'ala: ';l-Cr,

tfr 
'r* (Yan g m e m a lon u rkan m e sj i d -m e sj i d At t ah)(Q s. At-Taubuh t91'

18).

a4P $rcjf":- o1 i ok t (Meretca itu tidak sepatutnya

masuk kedalamnya [masjid AllahJ kecuali dengan rasa tahtt). Yakni

tidak partas mereka memasukinya kecuali dalam kondisi ketakutan- Ayat ini

mengandung peturjuk dari 1Jlah Aza w a Jolla wn*.gatramba-Nya, bahwa

semestinyaperekamelarang orang-orang kafirmemasukimasjid-masjidAllalL

tanpa membedakan antara satu masjid dengan masjid lainnya, dan tanpa

membedakan antara kafir yang satu dengan kafu lainnya. Demikian

sebagaimana diisyaratkan oleh keumuman lafaztrryr4 danjugatidak dinafikan

oleh kekhususan sebabnya.

Demikianjuga hendaknya mereka menjadikan orang-orang kafir itu

dalam kondisi takut bila hendak memasuki masji4 1,aitu takut diserang oleh

salah seorang kaum m.uslimin, sehingga semua kaum muslimin turut

mengepungnya sehingga mengakibatkar kehinaan dankenistaan Sebenaqra

kita tidak diizinkan untuk menyermg mereka dalam kondisi takutrya mereka
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seperti itq tapi ini hanya sebagai kiasan tentang larangan kita bagi mereka

untuk memasuki masj id-masjid kita

Tentang penafsiran '6i grU"aan), adayarrg mengatakan, bahwa

itu adalah dipungutnya upeti dari mereka dan direndahkan. Ada juga yang

mengatakan selain itu Penafsirannya telah dikemukakan

J;rai adatah tempat terbit, sedangkan Jr^:ii adalah tempat

terbenam. Yakni: Keduanya adalah milikAllall dan di antaranya keduanya

terdapat arah-aratr dan para makhluk, sehingga mencakup semua bumi.

ij; A:: (maka kemana pun lumu menghadop),yakni: Ke aratr

mana pun kalian menghadap, maka di sanalah wajahAllab yaitutempat yang

diridhai-Nya rurtuk kalian menghadap. Demikian ini saat samamya amh kiblat

yang telah diperintahkan unnrkmenghadap ke aralpya berdasarkan firman-

Nya: irbi i4ot ij; * v *:,,(;.si ;z-*i fi Jg3';;
(Malra polingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana

saj a lramu fselralian] berada, maka palingkanlah waj ahmu ke arahgya).

(Qs. Al Baqarah [2] : I 50).

Disebrtlon & dalam Al Kasysyaf. IvIaknanl,a: Bila kalian dilarang shalat

di Masjidil Haram atau di Baitul Maqdis, makaAkutelahmenjadikanbumi

sebagai masjid (tempat sujud), maka shalatlah kalian di tempat mana saj4

dan resmikanlah sebagai tempat shalat, karena peresmian itu bisa ditetapkan

di setiap tempat, tidak hanya dikhususkan pada satu masjid saja tanpa mesjid

lainnya, dan tidak hanya di satu tempat tanpa tempat lainnya." Pengkhususan

ini tidak ada landasannya, karena lafazhnyalebih luas dari itu, tapi bila

maksudnya sekadar menjelaskan sebab, maka tidak apa-apa.

ryes g1 :-lr(SesungguhnyaAtlah Maln Luas [rahmat-NyaJ
lagi Maha Mengetahur). Ini petunjuk tentang keluasan rahmat-Nya, dan

bahwaAllatr melapangkan bagi pam hamba-Nya dalam unrsan agama mereka,

dan tidak membebani mereka di luar batas kemampuan mereka. Ada juga

yang mengatakan, bahwa makna 'g,.5 aaablabatrwa ilmu-Nya mencakup
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segala sesuatg sebagaimana firman-Nya, + r|?',jf et (Pengenhuan-

Nya meliputi segala sesuatu). (Qs. Thaahaa [20]: 98)Al Farra' berkata,
*Al Waasi'adalatr Matra Pemurah, yang pemberian-Nya mencakup segala

sesuatll"

Ibnu Ishaq dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas: Bahwa

omng-orurg Quraisy melarang Nabi SAW shalat di dekat Ka'bah di t{asi idil

Haram, maka Allah menunrnk arr, ifr "ot-7g,*'tbl {: (oo,
siapalrah yang lebih aniaya daripado orang yang menglnlang-halangi

menyebut namaAllah di dalam mosiid-mtasiid-Nya)" IbnuJarirdan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Mereka adalatr orang-

orang nasrani." AM bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwaptkan senrya itu

dari Mujatrid. Ibnu Jarir meriwayatkan dariAs-Suddi, ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang Romawi. Buktrtanashar benrsatra untrk menghancurkan

BaiillNrlaqdis."

(4y{rurii:;- 01 ;a'ots tt,.rf'ri (Mereka itu tidak

sepatutnya masuk kedalamnya [masiid AUahJ lcecuali dengan rasa

tahtt), iaberkat4"lvlaka kini tidak seorang Romawi pun di muka bumi png

memasukinya kecuali dengan rasa takut ditebas leherny4 dan juga takut

dipungut trpeti sehinggp ia tranrs memba5riamya"

'c7*3:i 4)ii lurrrka di dunia mendapat kehinaan), ia

berkatq "Kehinaan mereka di dunia adalab ketika datangnyaAl Mattdi dan

ditundul,rkannyaKonsAntinopel, iamembrunrtr mereka maka itulahkehinaan"

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari QatadalL bahwa mereka

itu adalah orang-orang Romawi. IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ka'b:

Bahwa mereka adalatr orang-orang nasrani tatkala menyerang Baitul lVlaqdis

dengan membakamya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid

bin Aslam, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang musyrik ketika

menghalangi Rasrlullah memasrki BaitullahpadaperistiwaHdaibiyah""Ibnu

Abu Syaibah meriwayratkan dari Abu Shalitu ia mengataka&'"Tidaklah orang-

orang musyrik memasuki masjid kecuali dalam keadaan talot

516 TAFSIR FATHUL QADIR



Abilmazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya: Xt*l:i a4 (Mereka di dunia mendapat kehinaan),ia

berkata, "Mereka membayar upeti dalam keadaan hina dan patuh."

Diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim,Al Hakim dan ia

men- shahih-kanny4 serta Al Baihaqi di dalam s urun-nyydari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Yang pertama kali dihapuskan dari Al Qur'an sejauh yang karni

ingat, w allahu a' lam, adalah mengenai perkara kiblat. Yaitu Allah Ta'ala

b.rfir.*, *iV ,3;ii $ (Dan m,ilikAllah-lah timur dan barat) al

aayah, Maka Rasutuitatr SAW menghadap kiblat, lalu shalat dengan

menghadap ke arah Baitul Ir4aqdis denganmeninggalkanRlmahTua (Ka'bah),

kemudianAllah memalingkannya lagi ke aratr RumahTua (Ka'bah) dan

menghapusnya [yakni hukum ayat tadi], yaitu Allah berfirman,

;Vi "*ii'$iit1;.t'J'.;;;;*;;t (Dan dari mana saja

kamu keluar [datangJ, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil
Haram) ;' (Qs. Al Baqarah f2l: I 49, I 50). IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan

serupa itu dari Ibnu Mas'ud.

IbnuAbu Syaibalt Abd bin Humai4 Muslfun,At-Tlrmidzi, An-Nasa'i

dan yang lainny4 meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,'tlabi SAW

pernah melaksanakan shalat sunnah di atas tunggangannya dengan

mengharap ke aratr mana saja." Kemudian Ibnu Umar membaca ayat ini:

$ ,;. t gtj; (Ab (mako tcemana pun lramu menghadap di sanolah

w aj ah ftblal Alloh) dan iaberkata "Berkenaan dengan inilah ayat tersebut

diturunkan."t22 Diriwayatkan juga serupa itu darinya oleh Ibnu Jadr, Ad-

Daraquthni sertaAl Hakim dan ia men-siaftihkanrrya.

Tetah diriwalatkan secara pasti dr daltm SlubihAl Butdwidari hadits

Jabir, dari Rasulullah SAW: Batrwa beliau pernah melaksanakan shalat

(sunrntr) di atas tunggangannf dengan mengbdap ke ratrtimur. Da& ketika

beliau hendak melaksanakan shalat fardtut beliau turun, lalu menghadap ke

tn Shahih, Muslim, l/359 dan An-Nasa'i, lD24 *rayang lainnya
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aratrkiblat,lalubeliaushalat."r23DiripayatkanjugasenrpaitudarihaditsAnas

secaramarfu'yang diriwayatkan oleh lbnuAbu Syaibatr danAbu Daud.

Diriwayatkan olehAbd bin Humaid, At-Tirmidzi dan ia menilainya

dha' f, Ibnu Maj ah, Ibnu Jarir dan yang lainnya, dari Amir bin Rabi' ah, ia

menuturkan, "Kami pemah bersama Rasulullah pada suatu malam yang gelap

gulita (dalam suatu perjalanan), lalu kami pun singgah di suatu tempat.

Kemudian seseorangmengambil bebatuan danmembuattempat sujud (tempat

shalat), lalu beliau pun shatat di dalamnya. Pagi harinya, kami dapati temyata

kami shalat tidak menghadap ke arah kiblat, maka kami berkata, 'Wahai

Rasulullah, tadi malam kita shalat tidak menghadap ke aratr kiblat.'Maka

Allah menurunkan , lr*ii i;*i l$ (Dan milik,lllai-tah timur dan

barat) al aayah.Beliauiun bersabda: 'l$, 'olzt (Shatat lwlian itu telah

berlalu '.Dr21Ad-Daraquthni, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi juga

meriwayatkan serupa itu dari Jabir secara marfu',hanya saja disebutkan:

Bahwa mereka membuat garis-garis. Diriwayatkanjuga serupa itu oleh Ibnu

Mardawaih dengan sanad dha'if dan lbnu Abbas secara marfu'. Juga

diriwaya&an serupa itu oleh Sa'id bin Manshur dan IbnuAl Mundzir dari

' Atha' yang menyandarkannya ftepada Nabi SAW), jadi riwayatrya murs al.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

,\t U'i:3 (D i s anat on w aj ah [kib I at J Allah),ia be*at4 3(-Yalaf- kiblat

Allah. Ke arah mana saj a engkau menghadap, baik timur maupun barat."

Diriwayatkan oleh lbnuAbu Syaibab At-Trmidzi dm amen-slnhiblrawry4

serta Ibnu Majatr dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda:
'f y*ri g;.J.Jlt 6. 6 (Apa yang ada di antara timur dan barat adalah

kib"lqt).tzs lbnu Abu Syaibah, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi juga

t2' Shohih,Al Bukhari,400 dan 1099 dari hadits Jabir.
t2a Hasan, At-Tirmidzi, 345, di-hasan-kan oleh Ahmad Syakir dalam ta'liq-ny4 juga

oleh Al Albani dalam Shahih Ib nu Maj ah dan Shahih At-Tirmidzi.
tE Shahih,At-Tirmidzi,342; tbnu Majah, l0l I danAlAlbani dalamSlu/rihAlJami',

5584.

5lE TAFSIR FATHUT QADIR



meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar. IbnuAbu Syaibah danAl Baihaqi

meriwayatkan serupa itu dari Umar.
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"O:*i6 c.,,':tJ;i Ac ii 5 ?^l^*iui ftfr'rtils,
/-? .t.b

$ p iv,er1fi: 1'&i'e* @ 3F,r3 rJ?

, t ,. . 1,..ti'rA6F-<J'uyiJq @i,(3 f ,^)!*riu. ?7 .r-.-.

,
t t1," tt '. -/E # d -J,fii la1),kLl;u:'ri';;tq,ii la A),ki:l; {*'ri'rt tfr<;

4{ittu$*,:#t3'@F@3*;1F.
"Mereko (orang-orang kafir) berkata, 'Allah mempunyai anak.'

Maha SuciAllah, bahkon apa yang di langit dan di bumi adalah

kepanyaan Atlah; semua tundurk kepada-Nya Allah pencipto longit

don bumi, dan bila Dio berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu,

maka (cukuptoh) Dia hanya mengotakan kepadanyo,'Jadiloh!' lalu
jadilah ia. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata,

'Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami otau

datang tanda-tando kekuasaan-Nyo kepado kami?' Demikian pula

orang-orong yang sebelum mereka teloh mengatokan seperti

ucapon mereka itu; hati mereka serup& Sesungguhnya telah Kami
jeloskan tanda-tondq hekuasaon Komi kepada kaumyong yakin."

(Qs. Al Baqarah [2] : f16-118)

ij"t (Mereka [orang-orang lufir] bertrata) yakni orang-orang

yahudi dan nasrani. Ada yang mengatakan, batrwa mereka adalah golongan

yahudi saj4 yakni: Mereka mengatakan, "[Jzair puteraAltah.'Adajuga yang

mengatakan, bahwa mereka adalah nashrani, yakni: Mereka mengatakan,

"Al Masih puteraAllah." Suatu pendapat mengatakan, batrwa mereka adalatr

kaum kafirArab, yakni mereka mengatakan, "Mdaikat adalah puteri-puteri

Allall"

i::+ (MaIw Suci Allah) P enafsinnakan hal ini sudah dikemukakan-

Maksudnya di sini adalahAllah Ta'ala menyatakan terbebas dari apa yang
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mereka sandangkan kepada-Nya tentang kepemilikan anak.

"1i{6,>"t$i Ai )J )i. pantran apa yang di tangit dan di
bumi adalah kepunyaan Allah) ini sebagai bantahan terhadap mereka yang

bahwaAllah memptrnyai anak. Yakni: Bahkan Dia adalah pemilik

semrn yang ada di langit dan di bumi, dan mereka yang berkata itu pun termasuk

di bawa kepemilikan-Nya dan anakyang mereka klaim termasukjenis mereka

bukan jenis-Nya, karena anak hanya termasuk padajenis orang tuanya.

Al Qaanit adalah yang patuh dan tunduk. Yakni: Semua yang ada di
langit dan di bumi patuh kepada-Nya, tunduk kepada keagungan-Nya dan

takut kepada kekuasaan-Nya. Secara literal, asal makna al qunuut adalah

al qiyaam @rd;r:,). Az-Zljajberkata'?ara maklrluk qaanitmtn, yak<mberdiri

menyembah, baik ini sebagai pernyataan, maupun lainnya. Maka bukti
penciptaan sangatjelas pada mereka." Pendapat lain menyatakan, bahwa

malaa al qunuut adalah ath+haa' ah (taat), contohnya dalam firnran Allah
Th'ala: 4;6 A*ii (Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
lcetaotannya) (Qs. Al AbZaab [33] : 35) Adajuga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah as-sulatun (diar), contohnya dalam firman Allatr Th'ala:
'4;r.ii$; (Berdirilah untuk Atlah [dalam shatatmuJ dengan
khury) (Qs. Al Baqarah l2l: 238).Karena itulah Zaid binArqam menrfinkarl
"Dulu kami biasa berbicara ketika sedang shala! sampai ditunmkarurya ayat:
'#iti;fi (Berdirilah untuk Allah [dalam shalatmuJ dengan
lihusyu) (Qs. Al Baqarah [2]: 239),makaAllatr memerintahkan kami untuk

diam dan melarang kami berbicara-"Pendapat lain menyatakarq batrwa makna

al qunuut adalah shalat. Contohnya adalah perkataan seorang penyair:

J?t f^t q*,*, '* )e
Berdiri (shalat) knrenaAllah (dengan) membaca kitab-Nya

dan menjauhi tujuan terhadap manusia

Yang lebih tepat, bahwaal qunuutadalah lafazhyang mengandung

y.6:
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banyak makna" batrkan ada yang mengatakan batrwa al qunuut mempunyai

tiga belas makna. Sebagian ahli ihnu telatr hengemukakannya sebagaimana

yang saya paparkan dalam penjelasan Al Muntaqa (yani Nail Al Authar

SyarfuAl Muntaqa).

gy. @ncWta)adalah fomr atfa' iit urfi;/r. mubalaglnh(menunjulil<an

sangat). Statusnya di sini sebagai khabar vrrtrtk mubtada' mahdzuf (yang

tidak ditampakkan), yakni: Dia pencipta semua langit dan bumi-Nya Abda'a

asy-rya 'a artinyamembuat sesuafu tanpa ada contoh sebelumnya" dan setiap

yang membuat sesuatu yang tidak pemah ada contoh sebelumnya disebut

mubdi'.

$ P $tS {Oan b ila Dio b ertrehendak [menc ipatakanJ se suatu),

yakni: Menetapkan dan merincikannya. Al Azhuri mengatakan, "Secara

etimologi, Ui ^" punyai banyak makn4 dan semuanya berotasi pada

terputusnya sesuatu dan kesempurnaannya." Ada juga yang mengatakan,

bahwa 6i ^"ngandung 
banyak makna.

Dikatakan bahwa tr;i a"r akna menciptakan, contohnya:

?lF €r'J4*r3 (Maka Dia menjadikannya tujuh langit) (Qs.

Fushshilat [a\:D).

Ja 
jrga bermakna memberitahukan, contohnya, A Atl:*tt

+"41 C ,j":;lr(Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam

Kitob irz) (Qs. Al Israa' llTl $.
Juga bermakna memerintahkan, contohnya :'0i23 $l Ayt [ilt

iUl,7t (Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya lamu jangan

menyembah selain Dia) (Qs. Al Israa' llTl:- 23). Juga bermakna

memutuskan, contohnya: qadhaa 'alaihi al qaadhi (hakim memutuskan

padanya).

Terkadang bermakna memenuhi, contohnya: 'l:. g ;; l# e*6
(Malra tatlrala Musa telah menyelesaikan waldu yang ditentukon) (Qs.

Al Qashash l28l:29).
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Suatu sisi bermakna menghendaki, contohnya , CS f;1 5* stl
Lk 6 fr l*- *Maka apabila Dia menetapkan suitu u*ran, Dio

hany a b e rkat a kepa dany a,' Jadilah,' m aka j adil ah ia." (Qs. Ghaafu [40] :

68).

Al Amr disini (pada pembahasan ini) adalah bentuk tungg al dari al

umuur. Adaempat belas makna yang disebutkan di dalamAl Quran, yaitu:

Pertama: Agama, yaitu firman-Nya: fiji'#'rbAi;4 F
(Hingga datanglah kebenaran [pertolongan AllahJ, dan menanglah

agama Allah) (Qs. At-Taubah [9] : a8).

Kedua: Perkataan 
-perintatr-, 

yaitu firman-Nya, €]l';;(tf
(Malra apabila perintah Kami telah datang) (Qs. Al Mu'minuun 123):27).

Ketiga: Adzab,yaitu firman-Nya: [fi',#ti (ratkata perkara

I hi s ab J t e I ah di s e I e s ai kan) (Q s. Ibraatri im ll 4]: 22\

Keempat:Isa, yaitu firman-Nya, fJ [*irt pnpaUla Dia telah

m e ne t apkan s e suat u) (Qs. Maryam I I 9] : 3 5), yakni mengadakan Isa AS.

Kelima: Pembunuhan, yaitu firman-Nya, F'}tiV$f (Maka

apabila telah datang perintah Allah) (Qs. Ghaafir [a0]: 78).

Keenam; Penaklukkan Makkah, yaitu firman-N ya: &li,'ir''i
$Lr"fi }fi gou tunggulah sampai Allah mendatangkon keputusan-

l/ya,) (Qs. At-Taubah [9]: 2$.

Ketujuh: Pembunuhan Bani Quraiztrah dan pengusiran Bani Nadhir,

yaitufi rman-Nya:-r\K'r*#itL.l*'$i$6(Matramaafl rantah

dan biarkanlah merelca, sampai Allah mendatangkan perintoh-Nya) (Qs.

Al Baqaratr [2]: 109).

Kedelapan: Kiamat, yaitu firman-Ny", fi;l E1 (rrUn pasti

datangnya ketetapan Allah) (Qs.An-Nahl [6]: l).
Kesembilan: Qadhao, yaitu firman-Nya, ifi 7i (Allah mengatur

urusan [makhluk-Nyafi (Qs. Ar-Ra'd [3]:2).
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Kesepuluh: Wahyu, yaitu firman-Nya: 'r)a.ifi,J7i @"rtrton
Allah b erlaku padanya) (Qs. Ath-Thalaaq [65] : I 2).

Kesebelas: Perkara para makhluk, yaitu firman-Nya, $ arr-Si

";:;i'*.*t 
(Bahwa trepaa),auahJah kembali semua urusan)(es. Asy-

Syuuraa pzl:53).

Keda belas: Pertolongan, yaitu firman-Nya: lJ e 7$'ed Y
(Apakah ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tanganJ dalam

urusan inr) (Qs.Aali'Imraan [3]: l5a).

Ketiga belas: Dosa, yaitu firman-Nya: l;;i fu3,*t:tS (Maka

mereka merasakan akibat yang buruk dari peibuatannyal (Qs. Ath-
Thalaaq [65]:9).

Keempat belcs: Reputasi, yaitu firman-Nya: ,t;"i3*};iUi
(Padahal perintah Fir'aun selrali-kali bukanlah [perintahJ yang benar)

(Qs. Huud [ 1]: 97).

Sebagian mufassir mengemukakan makna-makna ini lebih gamblang

dari ini, namun dengan berpanjang-panjang itu tidak banyak manfaatnya.

Penggunaan k*a al amr wfiukhal yang bermacam-macam itq karena mernang

benar bahwa hal-hal ifii disebut al amr.

Lk 6 ;J I*-CC pio hanya mengotakan kepadanya,
"Jodilah!" lalu jadilah ia). Konteksnya menunjukkan makna yang

sebenarnya, yaitu bahwa Allah mengucapkanlafazhini. Tidak ada yang

menghalangi pengertian ini dan tidak ada hal yang mengharuskan

y"ry*,liTya. Seperti juga firman-Nya: JtL- i r* ;f)-t1'+i Cr,
L# 6 id lsesungguhnya perintah-Nya apabila Dia meighenda{r

sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' mala terjadilah ia)
(Q,s._varyiin [36]: 82), firman-Nyu' 5 $ oid};rttSt rP.g'FC\
Lfi; 6 (Sesungguhnya perkotaan Kami terhadap'sesuatu apabiti
Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan lepadanya, "hun
(jadilah)", maka jadilah ta). (Qs.An-Nahl [6]: 40), dan firman-Nya:
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lr 6lSij- t $t.C;it-l (Dan perintah Kami hanyalah satu

perlratan seperti kejapan mata). (Qs. Al Qarnar [5a]: 50) Juga perkataan

seorangpenyair:

Apabila Allah menghendaki sesuatu, malca Dia hanya

mengucapkan ucapan-Nya, "jadilah", maka jadilah ia

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini hanya kiasan, dan bukan

perkataan, tapi pelaksanaan ketetapan-Nya, latu dikiaskan dengan bentuk

ucapan. Argumen ini mengambil contoh ucapan seorang penyair, yaitu Umar

binHamamahAd-Dausi:

ir,i'rv tst l:'';+A
Lalu aht menjadi seperti burung nosar yang analorya sudah bisa

terbang apabila ia melepasnyo agar t31ba4g, dikatakan padanya,

"Lompat"

Yang tainrya mengatakan:

L';4 d';; d ;F- c3$ gf i,r ir;f u r;1

; ditr- frt+i it, riy

/ a, , o

vi-- o1r:31.3J #, .,lJtf(-J.i!t-.Ljv
Kedua soyapnya berkata lepada kedua betisnya, "Merapatlah

dan selamatlunlah penganghtt kalian berdua, agar tidak robek"

Yang dimaksud dengan firman-Nya :'or5;,- $'u-ii J$, (Dwt or ang-

orong yang tidak mengetahui berkata) adalahorang-orang yatrudi. Ada

juga yang mengatakaa riraksudnya adalatr orang-orangNastrani. kri pendapat

yang diunggulkan oleh Ibnu Jarir, karena merekalah yang disebu&an pada

ayat ini. Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka adatah katrm

Arab.

Kalim at 1yjJ adalah partikel pengkhusus, yakni: Mengapa tidak,

K dSJ (Allah [tangsungJ berbicara dengan komi)tentang kenabian
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Muhammad sehingga kami tahu bahwa dia adalatr seorang nabi, atau

mendatangkan bukti kepada kami tentang kenabiannya

t"q '/ ,liUS (orang-orang yang sebelum mereka telah

**ffi ,f ̂
il*rmengatakan,bahwamerekaadatahorang-orang

yahudi dan nashrani, yaitu mantrntr perdapat yang menyatalan bhwa" Orang-

orang yang tidak mengetahuf itu adalah kaum kafir Arab. Atau mereka itu
adalah umat-umat yang terdahulrl yaitu menunrt pendapat yang menyatakan

bahwa" Orang-orang )nng tidak mengetaktf itu adalahorang-omng yatrudi

dan nashrani. Atau mereka adalatr orang-orang yahudi, faitu mentlut pendapat

yang menyatakan bahwa" Orangorang yang tidak mengetahuf itu adalah

omng-orangnastrani.

Pengertian,, i?, 3 (serupa),yaktidalam hal pembangkangan dan

pemyataan-pertanyaannya Al Farra' mengatakaq " rU:* @erup) dalarn

kesepakatan mereka terhadap kekufiran'

:-*:i+rr.*-fi 4.Ll(SesungguhnyatelahKami jelaslcon

tanda-tanda flrckuasaan KamiJ kcpada kaum yang yakin). Yakni yang

mengakuikebenaran,santundalampe*amarLdanmematutriperintalr-perintatr

Allah SWT. Karena mereka percaya kepadaAllah SWT dan beriman kepada

ayat-ayat-Nya serta mengikuti semua ),ang diqari' atkan-Np kepada mereka

Al Buktnri meriwayatkan dari hadis IbnuAbbas dari Nabi SArfr/, beliau

bersabda, i ,i'*t* ,UC)A* $t 1iai et'i, 4.o ,io tr i6
rJrit'1iu, 4!f *,r;.5 ,ui;.tF ,:eq.',i&$?r,i,g L? i:t4l';i'ril
(Allah berfirman, "Ibnu Adam telah mendustalcanht dan mencelaht.

Adapun pendustaan mereka terhadap-Ku adalah menyatakan bahwa

Aht tidak mampu mengembalikannya sebagaimana semula. Sedangkan

celaannya kepada-Ku adalah mengatakan Aht mempurryai anak Maha

Suci Aht dari memiliki istri atau anak).tzoDiriwayatkanjuga serupa itu

ta Shahih Al Buktrari, 4482.
I
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darihaditsAbuHurairah.Mengenaihal inimasihbanlakhadits-haditslainnya.

Abd bin Humaid dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas

mengenai firman-Nya: ili^) (Maha Suci Dia fAllahl), ia berkata,

'?enyucian dariAllah mengenai Diri-Nya dari kebr.rnrkan." AMunazzaq, AM
bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di dalam Al Asma'

wa Ash-Shifatmeriwaya&an dari Musa bin Thalhatr dari Nabi SAW: Bahwa

beliau pernah ditanya tentang tasbih, yaitu seseorang mengucapkan,

" S ub fua anal I ah @laha S uci A1lah), be liau pun menj awab, " M eny at akan

bebasnya Allah dari keburukan."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dania men-shahift-kannya, serta

Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi dari j alur Thalhatr bin Yatpra bin Thalhah dari

ayatrnya dari kakeknya, Thalhah bin Ubaidullab.ia bertutu, "Aku pernah

bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pena8iran' Subbooullalr' (Matra

SuciAllatr),beliaupunbersaMa i; F 4 !, \f iltuAoWtperryucian
Allah dori segala treburulan)"r27 Yang demikian ini diriwayatkan puta oleh

Ibnu Mardawaih darinya melalui jalur lainnya secara marfu'. Ahmad AM
bin Humai4 Abu Ya' la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Hibban, Ath-Thabrani dr dalam Al Aus at h, AbuNu' aim di dalam Al Hilyah,

Adh-Dhiya' di dalam Al Mukhtarah, meriwayatkan dariAbu Sa'id, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda: rt o'tAt ff ti-|Il,d !" F
b&lit 6"ttop huruf di dalam Al Qur'an yang di dalamnya diiebutkan

lrata qunut, malca itu, adalah taat [tunduHpatuhfi.t2t

Ibnu Jarir dan lbnuAl Mun&ir meriwaptkan dari lbnuAtbas mengenai

firman-Nya: (- ,ji|z fiY (Semua tunduk tcepada-Nya) ia berkata

'?atutl"

t21 Dha'ifjiddon, Al Hakim, l/502. ia berkata, "Ini adalah hadits shahih bnod-nyadan
belum di-ratlrij;' Adz-Dzahabi berkata 'Namun tidak shahih, dan Talhah adalah
munkarul hadits." Al Bukhari, "Hafsh Wahil hadits." Abdurrahman berkata, "Abu
hatim adalah munkarul hadits;'

tzt Dho ' ili Ahrnad, 3/75 ; Ibnu H ibban, I D64 . Al Albani menyebutkannya da lant Dha' f
Al Jami, 4230, dan ia berkata, "la adalah dha' fr'
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah

mengenai firman-Nya: r";{O e,"J I )i Ay (AttahJ pencipta langit dan

bumi),ia berkata, "Allah-lah yang menciptakannya dan tidak ada seorang

pun yang menyertainya dalam penciptaannya." Ibnu Ishaq, Ibnrr Jarir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakaru "Rafi' bin

Huraimalah mengatakan kepada Rasulullah SAVi,'Wahai Muhammad, bila

engkau memang benar utusan dariAllah sebagaimanayang engkau katakan,

maka katakanlah kepadaAllah agar langsung berbicara kepadakami sehingga

kami dapat mendengar perkataan-Nya.'Maka berkenaan dengan iniAllah
menurunkan: 62i,j11-S;,-;,Ji$$ (Dan orang-orang yang tidak
mengetahui berkata) ol aayah." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Qatadah: Bahwa mereka adalah orang-orang kafirArab.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang nashrani dan yang sebelum mereka adalah

)ahudi."
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1t ",))' q F b d 6' ii'e'!;+ "{i * i,,:;f

J*
2l 2

igiii$3b+#.,y:+3yfi
" S es ungg uhnya Komi telah mengutusmu (Muh ommad) dengan

kebenaron, sebagai pembawa berin gembira dan pemberi

peringaton. Dan kamu tidak akon diminta (pertanggangan iowab)
tentong penghuni-penghuni neraka Dan orang-o7st g Yahudi dan

Nasrani tidak akan senang kepadamu hinggo kamu mengikuti

agama mereku Katakanlah, 'Sesungguhnya petuniuk Allah italah

petunj uk (yang benar).' D an ses ungg uh nya iika homu mcngik uti
kemauan mereko setelah pengetahuan datong kepodamu, maka

Altah tidak tagi menjadi pelindung dan penolong bogimu Orang'

orong yong telah Kami beriAl Kitab kepadanyo, mereka

membocanya dengan bocaan yang sebenarnya, mereko itu berimon

kepadanya Dan borangsiapayang ingkar kepadanya, moka mereko

itutoh orangorrang yang rugi' (Qs. Al Baqarah l2lz ll9'121)

(r*3(4 $ebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringat an) kemungkinan pada posisi mans hub sebagai haal (keteratgan

kondisi), dan kemungkinan juga sebagai maful tahu (obyek penderita),

artinya: Kami mengutusmu untuk menyampaikan berita gembira dan

memberikanperingatan

W 1s (Oan kamu tidakakan diminta [pertanggungan jawabfi,
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Jumhur membacanya dengan rafa' k arem mabni lil maj lrul (redaksi positif),

yakni dalam keadaan kamu tidak diminta pertang$mganjawab. Juga dibaca

rafa' karcna mabni lil ma'lum (redaksi negatif). Al Akhfasy berkata,

"Redaksi ini statusnya sebagu laal fteterangan kondisi) yang dr-' athaf-la1

kepada AFt Gyl lsebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan), yakni dalam kondisi engkau tidak dimintai pertanggunganjawab

mengenai merek4 karena pengetahuanAllah tentang kekufiran mereka setelatr

mereka diberi peringatan mencukupi untuk tidak menarryakan --kepadamt-
tentangmereka"

Nafi' membacanya: 'pt 1s (wataa tus'a[),dengatjazm (sukun),

yakni: Tidak ada pertanyaan yang keluar darimu mengenai merek4 dan tidak

ada pertanyaan yang keluar darimu mengenai sesebrang dari mereka yang

mati dalam keadaan lflfirr dan du*mka hi sebagai ungkapan tentang muli4nla

kondisi beliau dan besarnya perkara beliau. Yakni: Bahwa menanyakan hal

itu adalah perkara yang buruk dan perkataanjelek, omng yang berbicara

akan segan melontarkannya melalui tisanny4 atau akan jengah pendengar

untukmendengamya

\;1i A-G,!*i I i (D an o r an g-orang Yahudi dan N as rani t i dak

alran senang kepadamu)" al aayoh. Yakni: Bukanlah tujuan mereka dan

bukan pula target mereka untuk mengajukan kepadamu berbagai permintaan

pembuktiaan lalu mereka menimggapinya dengan pembangkangan, karena

walaupun engkau mendatangkan kepada mereka semua yang mereka minta

sebagai bukti, dan engkau menyanggah setiap pembangkangan mereka,

mereka tetap tidak akan rela kepadamu. KemudianAllatr memberitahunya,

bahwa mereka itu tidak akan rela kepadanya sampai ia masuk ke dalam

agama mereka dan mengikuti 4gama mereka.

A I Milloh (agama) adalah ism yangdisyari' atkan Allah untuk para

hamba-Nya dalam kitab-kitabNya melalui lisan para nabi-Nya, begitu pula

syari'at. Kemudian Allah SWT menyanggatr merekq lalu memerintahkan

beliau untuk mengatakan kepada mereka, :j'"4i;3fr 6i at ,1,
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(Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk fyang benarJ), bukan

syari' at yang telatr dihapus yang masih kalian pegangi itu, dan bukan pula

kitabkitab yang telah diubah-ubah itu KemudianAllah menyrsulkan ini dengan

ancaman yang keras bagi Rasululah SAW, yaitu bila beliau mengih.ti keiqginan

merek4 dan berusaha meraih kerelaan mereka serta menyusahkan dirinya

untuk mencari-cari apa yang bisa sesuai dengan selera mereka. Bisajuga ini
merupakan peringatan bagi umat beliau agar tidak menyetujui apa pun dari

mereka (yahudi dan nasrani), atau masuk ke dalarn kecenderungan para

pemeluk agama lainnya dan mencari kerelaan para pelaku bid'ah.

Ayat ini mengandung ancaman keras yang menggundahkan hati dan

antmg, sehingga menuntut para alrli itnu yang mengusrtrlg hujiatr-

hujjahAltatr SWT dan memberikan penjelasan tentang syari' at-syari'at-Nya

agar meninggalkan bujuk rayu para ahli bid'ah yang berafiliasi kepada

madzhabmaddnbyangburuk,yang AlKitabdan

As-SunnalU yang hanya mengedepankan pendapat semata tertradap Al Kitab

dan As-Sunnah. Karena mayoritas merek4 walarrpun tampaknya menerima

dan menunjukkan sikap lembut sebenamya itu tidak akan membuatrya rela

kecuali dengan mengilati bid'ahnya dan masuk ke dalam komunitasnya serta

melalarkan aktifitasnya. Maka tindakan orang berihnu yang mengikutinya,

setelahAllahmemberitahunya denganmerrberiryra ilmu, bahwapetunjukAllah

adalah yang terdapat dalam kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, bukan yang

ada pada mereka, karena yang ada pada mereka hanyalatr bid'ah-bid'ah

sesat belaka, kebodohan yang nyata dan pandangan yang rendahan serta

hanya menirukan di tepi jurang yang runtulU maka saat itulah ia tidak akan

mendapat pelindung maupun penolong dariAllab- Dan orang yang seperti itq
jelas ia adalah orang yang ditinggalkan dan pasti binasa

;4i'&:#;'u{i (Orang-orangyangtelah Kami beri Al Kitab

lreWdarryo), ada png mengatakan, bahwa maksudrryra adalah lrum muslimin,

dan kitab ini adalahAl Qur an. Ada juga yang mengatakaq bahwa maksudnp

adalah Ahli Kitab yang memeluk Islarn.
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AIZ- (merelca membacanya) yang dimaksud adalah: Mereka

mengamalkan kandunganny4 sehingga menghalalkan yang halal dan

mengaramkan yang haram. Jadi ini dari kata talaahu yatluuhu bila ia

mengikutinya Contohnya dengan pengertian ini dalam firmanAllah Ta'ala:

W |t|f| @on bulan apabila mengiringinya)(Qs. Asy-Syarns [91]:

2), yakni mengiringinya- Kemungkinan lryaam tilaowah,adalahmembacanya

dengan bacaan yang sebnamyq tidak mengubahryra dan tidak menggantinya-

Firman-Nya , ;4i';r:3;'U{i (orang-orang yang telah Kami beri

Al Kitab) adalah mubatada', dan khabar-nya adal$; fijA (mereka

membaconya), atau khabar-nyaadalah kalimat: +'tl (merelca itutah)

danyang setelahnya.

Abdrxrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Muhammadbin Ka'bAl Qurthubi, ia berkat4 "Rasulullatl

SAW bersabda, 'Duhari kiranya aku melakukan sebagaimana yang

dilakulran oleh lredua orong tgalat.' Maka turunlah: :yli'lfj:,if tt
*ai +;; *W 1:t Gyt (a4 lsesungguhryo Kami telafi
mengutusmu [MuhammadJ dengan kebenaran, sebagai pembawa

berita gembira dan pemberi peringatan. Dan komu tidak akon diminta

[pertanggungan j awabJ tentang penghuni-penghuni neraka). Sejak itu,

beliau tidak pemah lagi menyebut-nyebut kedua orang tuanya sampai beliau

diwafatkanAllall"r2e

As-Suyuthiberkata,"Riwayattqsebrrtmwsaldansmad-nyadla'if ."

Kemudian ia meriwayatkan dari j alur Ibnu Jarir, dari Daud bin Abu Ashim

secara marfu', dan ia berkata, "Sanad-nyamu'dhollagi dha'if. Hal ini dan

juga riwayat yang sebelumnya tidak dapat dijadikan huiiah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, ia berkata, 
* -*;Si

adalatr api yang sangat besar."

tze Dha'if m'rsal,Ibnu Jarir ( 1i409)
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Ats-Tsa' labi meriwayatkan dari'Ibnu Abbas, ia berkata, "sebenarnya

orang-ofturg phudi lvladinah dan orangorang nastrani Nairan meng[rarapkan

Nabi SAW shalat ke arah kiblat mereka. ThtkalaAllah mengalitrkankiblat ke

Ka'bah, hal ifu terasa sesak oleh mereka, dan mereka berputus asa dari
mengharapkan beliau sesuai dengan agama merek4 makaAllah menunmkan:

-{kTi 
<J't!;stri,!e *t lS (Dan orans-orang Yahudi dan

Nasrani tidak akon senang kepadamu) al aqnh."

Abdtxrazzaqmeriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya:

$i@E}ii (Orang-orang yang tetah Kami beri Al Kitab) Ia
mengatakan, Mereka adalah orang-oftlrlg yallrdi dan nashrani. Diriwayatkan
oleh Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim sertaAl Irakim dan ia men-
shahih-kawrya, dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya, -+;r7 fr),
(merela membacanya dengan bacaan yang sebenania),ia berkata,
"(Yakni) menghalalkan yang halal dan mengtraramkan }aug haram sefta tidak
mengubatrnya dari tempatrya semula." Merekajuga meriwayatkan darinya:
"Mengikutinya sebagaimana mestinya." Kemudian mereka membacakan:
ritll ttlr?ij gan bulan apabila mengiringinyo)(es.Asy-Syams [9I]:
2), ia berkat4 "-Yalsf- mengikutinya

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Umar bin Khaththab mengenai
firman-Nya, +)\7 frk (merelca membacanya dengan bacoan
yang sebenarnya) -Ia mengatakan yakni:- bila meleurati ayat yang

menyebutkan tentang surga, maka memohon surga kepadaAltalr, dan bita
melewati apt png menyebtdran tenhng nerak4 maka memohon pedindrrngrr

kepada Allah dari neraka"

Al Khathib meriwayatkan dalam kttab Ar-krywd bVimsoudyang
mengandung banyak orang-orang yang tidak diketahui (identitasnya), dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya, +j*7frk
(merelro membacarrya dengan bacaan yang sebenarnya)Beliau bersaMa
'Mengikutinya sebagaimana mestinya." Begitu prla png dikarakan olehAl

Qurthubi di dalam Titfs ir-ny4batrwa pada s mad-nyaterdaptomng{nmg
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yang tidak diketahui, namun maknanya shahih.t3o

AMurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu

Mas'ud, mengenai penafsiran ayat ini, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas yang berkata 
('-Yakni- menghalalkan yang halal" dan seterusnya.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Zaid binAslam, ia berkat4 *-Yalcri-

mereka mengatakannya sebagaimana yang diturunkan dan tidak

menyembunyikannya."Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka adalah para sahabat

Muhammad." Kemudian ia menceritakan serupa itu dari Umarbin Khattthab.

Waki' dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-

Nya: -+.s')' * Xk (mereka membacanya dengan bacaan yang

sebenarnya), ia berkata, 6'-Yakni:- mereka mengamalkan hukumnya,

mempercayai yang mutasyabih-nya dan menyandarkan yang sulit mereka

fertrami kepada yang mengetahuinya"

t1o D ha' if, Al Qurthubi, I /95.
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uHai Bani IsraiMngatlah akan nikmot-Ku yang telah Ku-
anugerahkan kepadamu dan Aku telah meiebihkan kamu atas

segala amal Dan tokutloh kamu kepada suatu hari di waktu

seorang tidalc dapat menggantikan orang lain sedikit pun, dan

tidak akan diterima suatu tebusan daripadanyo, dan tidak akan

memberi manfaat suotu syofoat kepodanya, dan tidak pulo mereka

akan ditolong. Dan (ingotlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya

dengan beberapo kalimot, (perintah dan lorangan),lolu lbrahim
meloksonakannyo. AAah berfirman,'S es ungguhnya Aku akan

menjodi*anmu imam bagi selurah manusia'Ibrohim berkato, @an
aku moho n j uga) dori ket urunan ku.' Allah berflrman,' Janj i-Ku(n)
tidok mengenai orang-orang yang zhalim' Don (ingatlah), ketiko

Komi menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi

manusin dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam

Ibrahim itu tempat shalat" (Qs.Al Baqarah [2]: 122-125)

,',:;\6'rt lttai Bani Israill) hingga: 'u:#-,;i {, (dan tidak

[pulal merelca akan ditolond. Ungkapan seperti ini penafsirannya sudah

pemah dibahas di awal-awal surah ini. I{alsud pengulangan ini adalah sebagai
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anjuran untuk mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi. Ibnu Katsir telah

menyebutkanmaknanyadalamV,rtzbtafsir-nya.

Al Baqa'i mengatakan dalam tafsir-nya, "Setelah larnanya waktu

berselang dalam penjelajahan yang mengingatkan mereka akan berbagai

nikmat, kemtrdian menemngkan tentang aib-'aib mereka dan tentang harrcumya

tabir-tabir penutup kebusukan mereka yang dipadu dengan ancaman

menyimakan agama dan amal perbuatan mereka serta perihal dan perkataan

mereka Allah kembali menyinggung kisatr merekauntuk mengingatkan akan

berbagai nikmat dan memperingatkan akan ditimpakanryra kesengsaraan pada

hari dikumpulkannya semua umat, di mana saat itu yang ada hanyalah

penyesalanbagiyangtergelincir. Demikianini,untukdiketatrui,bahwamaksud

pengulangan penuturart kisah ini adalah sebagai anjuran untuk memanfaatkan

kesernpatan."

Aku (Asy-Syaukani) berkata: Sebenamya bukan begitn (bukan anjuran

untuk memanfaatkan kesempatan), karen4 bila sebab pengulangannya adalah

sebagaimana yang ia katakan, yaitu karena telah lamanya waktu berselang,

laluAllah kembali menyinggung kisah merek4 makayang lebih utama adalah

mengulanginya dan memang lebih tayak untuk mengulang peringatan, yaitu

rirman A[ah SWr: liiii.X* J.:;i ii *,itf{,}{-1, *
9ft6'etj i+ 1:i ,sfir(Hai Bani Israil, ingatlah akan nilonat-

Ku yang telah Aku anugerahkon kepadamu, dan penuhilah janjimu

lrepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya lrepada-

Ku-lah lramu harus takui [tunduf) (Qs.Al Baqaratr l2l: a$. Walaupun

ayat ini merupakan perkataan pertama bersama mereka pada surah ini, nzlmun

lebihlayakuntukdiulang,karenadidalamnyatedapatpedntatrtrntukmengingat

nikmat memenutri j aqi i dan takut kepadaAllatr-

Dengan demikian anda (pembaca) dapat mengetatrui kebenaran apa

yang telatr kami paparkan saatAllah memulai pembicaraan tenang Bani Israil

pada surah ini, silakan merujuknya kembali. Selanjutnya, setelah
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mengemukakan pandangannya tadi, Al Baqa'i berkat4 "Allah Ta'ala

mengulangnya untuk menampalkan keterkaitan bagian akhir yang lalu dengan

bagian awal yang ini. Pemaparan dan pengajaran ini hendaknya dijadikan

patokan, karena sangat mungkin banyak yang serupa ini di dalam seluruhAl

Qur'aru sehingga ketika ungkapan telatr sampai pada ujungny4 harus tetap

dicerna oleh hati dengan seksama mengenai tujuannya, sehingga dapat

mengurutkannya, agar bacaannya mencakup kedua tepinya dan

pematramannyajuga mencakup kedua maknanya-

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Jika memang ini tujuan pengulangannya,

maka yang lebih tepat adalah apa yang telah kami sarnpaikan kepadaAnda

(pembaca). Tentang ucapannya, "Hendaknya dijadikan patokan, karena

banyak pengulangan di seluruhAl Qur' an"

Namrur sebagaimana diketahui, batrwa terjadinya hal ini di dalam benak

dan bercokolnya di dalam otalq tidak hanya semata-mata karena pengulangan

ayat tertentu, untuk membukakan maksud ini, sehingga tidaklah t€pat menandai

pengulangan kedua ayat ini dengan mengkhusrskan keduarryra SunggrrhAllah

mempunyai hikmah yang sangat luas, yang tidak dapat dinalar oleh hati dan

tidak dapat dijangkau oleh akal. Jadi tidak selayaknya mereka-reka

relevansinya semacam itq kecuali yang telah kami paparkan di sana, silakan

Andaingar-ingatini.

g )V (Dan fingatlah\, kztitra [IbrahimJ diuii), al ibtilaa'adalah

ujian dan cobaan. Yakni: Allah mengujinya dengan apa yang diperintahkan

kepadanya. Makna 4;rr(brahim) dalam batrasa Suryaniyah adalahab

rahiim (bapak rahim), demikian yang dikatakan olehAl Mawardi. Ibnu

Athiyyah berkata, "Maknanya dalam bahasa Arab juga itu." As-Suhaili

berkata "Banyak makna yang sama antara ungkapan Suryani dan ungkapan

Arab."

Berkenaan dengan hal ini, penulis Al Kasyryafmempertanyakan

kembalinya dhamir (kataganti) kepada lbrahim, padalral letaknya (dalam

TAFSIR FATHUL QADIR 537



susun m redaksinya) di belakang. Lalu dijawab, bahwamemang ada kalanya

suatu kata lebih dulu disebutkan lalu kembali kepadanya. perkara seperti
cukup jelas dan semestinya tidak perlu disibukkan olehnya atau
mempertanyakanny4 dan tidak perlu pula menghitamkan [menggaris bawahi
atau memberikan tanda panatr] kertasnya untuk memberikan keterangan.

#, (dengan beberapa lcalimat [perintah dan laranganJ), para
ulama berbeda pendapat mengenai kepastiannya. Ada yang mengatakan,

bahwa itu adalah syari'at-syari'at Islam. Adajuga yang mengatakan, batrwa

itu adalatr tentang menyembelihan anaknya- Pendapat lain mengatakan bahwa

itu adalatr penyampaian risalatr. Adajugayang mengatakarl batrwa itu adalah

kriteria-kriteria fitatr. Adajuga yang mengatakaq bahwa itu adalah firman-.t .t
Nya: f.,tlt ,/\+ +A ,St, {Srt"nSSrrhnya Aht menjadikonmu imam

bagi seluruh manusia." Dan ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah

kebenihan, sebagaimana yang nanti akan dipaparkan.

Az-Zujaj berkata,'?endapat-pendapat ini tidak bertentangan, karena

srmua ini memang diujikan kepada Ibrahim." Konteks gaya ungkapan Qur' ani

mgngindikasikan, bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah finnan-Nya:

,ile+,il,JG (All oh b e rfi rm an, " Se sungguhnya Aku me nj adi kanmu

... ") dan seterusnya. Jadi ungkapan ini sebagai keterangan tentang kalimat-

kalimat itn. Insya Allah akan dikemukakan riwayat dari para salafyang senada

dengan ini dan dari yanglainnya yarg menyelisihi ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka firman-Nya: ,;t)V
fQ +t; (Dia [AllahJ berfirman,"sesungguhnya Aht *ririrro,
englrau [sebagai imamJ bagi seluruh manusia') adala]r sebagai permulaan

ungkapan. Jadi seolah-olatr sebelumnya dikatakan: Apa yang Allah katakan

kepadalbratrim?

Ibnu Jarir mengatakan yang maksudnya: Bolehjuga dikatakan batrwa

yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu adalah semua hal tadi, dan bisa
juga hanya sebagianny4 namun tidak boleh menentukan bahwa salah satunya
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adalah yang dimaksud itu, kecuali berdasarkan hadits atau ijma' . DarU dalam

hal ini tidak ada ktrabar peroftmgan yang shahilU dan tidak pula nukilan dari

banyak orang yang bisa dijadikan patokannya. Selanjtrtrya ia berkata' "Bila

seseorang mengatakarL bahwa apa yang dikatakan oteh Mujatri{ Abu Shalih

danAr-Rabi' binAnas lebih tepat. Yaknitatrwa kalimat-kalimat itu adalah

firman Allah Ta'ala: YA,o6 '+A d. 6"t"ngguhnya Aku

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia). dan firman-Nya,

4;\U\€yt (Dan telah Kami perintahkan kcpada lbrahim.-) (Qs.

Al Baqaratr pl: 125) dan seterusnYa"

Ibnu Katsir menguatkan, Uatrwa trat tersebut telah mencakup semua

yang disebutkan sebetunnya. InsyaAllatr penjelasan tentang mana yang benar

akandikemukakansetelatrmernaparkanriwErdt-IiwEnatdaiparasalafshalih.

'r;rfb Qalu lbrahim melaksanakatnnya), yakni: la
metaksqnakannya dan menyempurnakan petatsanaannl'a

Makaa imaan adalatr yang diikuti. Dari pengenian ini terlontarlah

sebtfiat imaomuntuk j alanan dan j uga untuk bangunan, karena diikuti, yakni

orang yang menempuh perjalanan mencari petunjuk (tanda) dengannya.

Imaamadalah teladan bagi manusia, karena manrsia berperkara kepadanya

dan meminta saxannya- Kata imaamjuga sebagai sebtrtan rmtuk selain ini.

C$ nt ([Dan oht mohoniuga] dari kcnntnanh)kemungkinan

ini termasuk dosa lbratrim, yakni: Dan, jadikanpulaanak cucuku sebagai

para imam. Dan, kemrmgkinan juga batrwa ini ungkapan tanya dari Ibrahim

walaupun tidak diungkapkan dengan nadatanya, yakni: Dan anak cucukrt

bagaimana mereka wahai Tuhanku? LaluAllah mengabarkan kepadany4

batrwa di antara mereka ada yang duiraka dan zttali4 padatral mereka tidak

tayak untuk itu dan tidak mampu mengembanrrya sertajanji Allah SWT tidak

berlalnrbagi mereka

Adz- Dzurriyyah drambil dali kata adz4zurr (serbgk), karena Allah

mengeluarkan manusia dari punggrurg Adam ketika mempersaksikan rrereka
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terhadap diri mereka dalam keadaan seperti serbuk (butiran debu). Adajuga

yang mengatakan, diambil da,ri dzara'a Alloahu al Htalqa yadna'uhum
(Allah menebarkan makhluk), yakni menciptakan mereka Disebrlkan dalam

kitab yang muliu, 'g1:Sil3r3t4'{;13 (Kemudian tumbuh-
tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangkan oleh angin). (Qs. Al
Kahfi [18]: a5). Disebutkan di dalam Ash-Shahluab: dzarat ar-riih as-

safuaaba (angin meniup awan) tadzuuruhu wa tudzriihi dzarwan wa

dzaryan, yakaimeniupnya." Al Khalil berkata, "Disebut dzz rriyyah,karern

Allah Ta'ala menebarkannya di bumi sebagaimana petani menebarkan benilL"

Kemudian terjadi perbedaan peritfupat mengenai malsud a/ 'ahd di
sini.Adayang batrwamaksudrryaadalahimamah(merfiadiimanr).

Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah kenabian. Adajuga

yang mengatakan, bahwa 'ahdullah adalahperintah-Np- Dan, adajuga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah aman dari adzab akhirat, ini pendapat

yang diunggulkan oleh Az-Zujaj. Yang tepat adalah pendapat pertama

sebagaimana diisyaratkan oleh konteksryra.

Segolongan atrli ilmu menjadikan qat ini sebagai dalil rrrtuk meryratakan

bahwa seorang imam harus orang adil dan qrari'a! sebagaimana

yang disebutkan. Sebab, bila menyimpang dari itq trerarti zhalim. Bisajuga

ini dilandasi oleh apa-apa yang disebut sebagai a/' ahd danmahtahlrunannya

saat diidhafatkansecari umum, yang mana semua maknanya mencakup itu

semua berdasarkan keumumn lafazhnya tanpa melihat sebabnya dan tidak

pula konteks redaksinya. Dengan begitu disyaratkan keterbebasan dari sifat

zlralim dalam semua kaitannya dengan unrsan-urusan agana

Dalam hal tersebut Ibnu Jarir memilih pendapat yang menyatakan,

bahw4 walaupun ayat ini konteksnya sebagai berita, yaitubatrwajanji Allah

tidak berlaku bagi imam yang zhalim, namun di sini juga terkandung

pemberitahuan dari Allah kepada Ibrahim Al Khalil, bahwa di antara anak

cucunya akan ada orang yang menztralimi dirinya sendiri. Sangatjelas bagi

Anda, bahwa ungkapan ini tidak penting, yang lebihtepat adalatr: Batrwa
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berita ini mengandung makna perintah untuk para hamba-Nya, yaitu agar

mereka tidak urusan qyari'at kepada orang ztnlim. Kami katakan

"Bahwaberitainimengandtrngmaknaperintah"karenaberita-beritadariAllah

Th'ala pasti tidak saling bertentangan, dan kita pun sudah mengetahui, bahwa

banyak orang ztralim yang telah menerimajanji Allatr baik, sebagai pemimpin

ataupunlainnya

;4ie\ti (Dan [ingatlah], ketita Kami menjadikon rumah

itu [BaitullahJ),'yaitu Ka'bah yang sangat menonjol sebagaimana

menonjolnya bintang di antara gugusan bintang.

i15 Qempat berlampul) adalah mashdar dari tsaaba yatsuubu

m at s a ab an w o m at s aab a t an, yakni tempat kembali di mana j ama' ah haj i

kembali kepadanya setelah mereka meninggalkannya. Contoh kalimat dengan

pengertian ini adalah perkataan Waraqah bin Naufal mengenai Ka'bah:

S,gl:sr L>,;it tgf+3 W f.et ^-\ 
i+v

Tempat berlatmpulnya pemuka semua kabilah

unta-unta lamban pun bersegera menuiunya

Al A'masy membacanya matsaabaaf. Ada yang mengatakar,r, batrwa

al matsaabah dari kata atslsqwab (ganjaran/pahala), yakni: Mereka

mendapat pahala di sana. Mujahid berkata, "Maksudnya, bahwa mereka

tidak mengakhiri keperluan mereka di sana." Seorang penyair mengatakan:

' o t c. .c 1..
t:y;ai1 7.$t

. Ka'bah dijadilron sebogai tempat berkumpul bagi merekn

tidak ada satu masa pun darinya dimana mereka mengakhiri

keperluan di sana

Al Akhfasy berkata, "Masuknya fta' [yakni ta' marbuthahf karena

banyaknyaorang yang mendatanginya, sehingga kata ini seperti kata 'olasmah

5 c.,Gu i$t'G
l'u l),,

,. . o7ud
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ldan 'alam (tanda)] dan nasaabah ldan nasab (nasab)]." Yang lainnya

berkata "(FIa'. [yakni ta' marbuthoh] itu) untuk mentrnjukkan ta'n ffs, bukan

mub alaghalu [bukan karena banyak didatangi)."

tA2 {a"" tumpat yang aman) adalah sebutan untuk tempat, yakni

tempat yang aman. Segolongan ulama berdalih dengan ini untuk menyatakan

bahwa tidak diberlalarkan hadd @)furrrran atas suatu pelanggaran) bagi orang

yang lari ke dalamnya (tanah suci). Pendapat ini ditetaskan oleh firman-Nya:

6E ok M;;i (Barangsiapa memasukinya [Baituttah ituJ meniadi

amanloh ia." (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Ada yang mengatakan, bahwa

hukumnya telah dihapus.

]Z4;tifr Cbq3 (Dan iadikanlah sebagian maqam

Ibrahim itu tempat shalar). Nafi' dan IbnuAmir membacanya denganfathah

pada kha' [yakni w att akhadzuu (dan mereka menj adikan)] sebagai I'il
madhi fadapun wattakhidzuu sebagai fi'l amr (yang artinya: Dan

jadikanlah)1, yakni: Kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat

berkumpulnya manusia dan mereka menjadikannya sebagai tempat shalat.

Sementara itu yang lainnya membacanya sebagaif il amr [yakni

i t $ttyang di -' a t h af-kankep ada i t77 Q n g a t I a h) yang.di se butkan di

permulaanayat-ayatini(122),ataudi-;athaf-kankepadalti{Qngatlah)

yang diperkirakan sebagai 'omilpadakalimat 5(S (don [ingatlahJ; permulaan

ayat L}5).Bisajuga karena perkiraan perkataan, yakni: Dan Kami katakan,

"Jadikanlatt".

Makna al maqaam secara literal adalah tempat berdiri- An-Nuhas

berkata, "Yaitu darJr qaama-yaquumu (berdiri), dan maqoan menjadi

mashdar dart ism untuk temp at." Maqoam juga berasal dari kata aqaama

(tinggal atau memberdirikan), namur bukan makna ayat ini apa yang disebutkan

dalam ucapan seorang penyair:

ti{";jlt;cult;; ej

s42

,1d;.;rr: J'-Ft t+:fius(:
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Dan pada mereko ada tempat tinggol yang tampak bagus

dan seruan-seruan yong mengundang perhatian ftata dan perbuatan

Karena maknanya adalah a{alah penghuni tempat tinggal.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan maqam tersebut

menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang paling benar adalah yang

menyatakan bahwa maqam tersebut adalah batu yang sudah diketahui oleh

manusia, di mana mereka shalat dua raka'at thawafpada batu itu. Ada juga

yang mengatakan, bahwa makna al maqaom adalah semua tempat ibadah

haji, pendapat ini diriwayatkan dari Atha' dan Mujahid. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah Arafah dan Muzdalifah, perldapat ini

diriwayatkan dari Atha' juga. Asy-Sya: bi berkata, "Semua areal tanah suci

adalah maqam lbrahim." Ia meriwayatkan ini dari Mujahid.

Diriwayatkan olehAbdurrazzaq,Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men- shahih-kanrrya serta Al

Baihaqi dalam Sunan-nya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

^ltett iAi 1tS (Dan [ingattahJ, 
petipa lbrahim diuii Tuhannva),ia

berkata "Allah mengujinya dengan kesucian, yaitu: Lima di kepala dan lima

di tubuh. Yang di kepala adalah: Memotong kumis, berkumur, ber-istinsyaq

(membersihkan lubang hidung dengan cara menghirupnya lalu

mengeluarkannya lagi), bersiwak dan membelah rambut kepala. Sedangkan

yang di tubuh adatah: Memotong larkq mernotong bulu kemaluan, berkhitarU

mencabuti bulu ketiak dan mencuci bekas air besar dan airkecil dengan air."

Ibnu'Jarir, IbnuAbu Hatim dan lbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan serupa

itudarinya.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim, Ibnu

Mardawaih dan IbnuAsakir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Tidak ada

seoftxlg pun yang diuj i dengan agama ini lalu melaksanakan semr:anya, kecuali

Ibrahim." Lalu ia membaca ayat ini, kemudian ditanyakan kepadany4 "Apa

yang dimaksud dengan beberapa kalimat itu?" Ia menjawab, "Bagian Islam
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itu adalah tiga puluh: Sepuluh terdapat pada surah Baraa'ah:

:>:lrai S4ii lMereka itu adalah orang-orang yang bertaubat,

yang beribadah)h]ngga akhir ayat, (Qs. At-Taubah [9]: 112), sepuluh di

awal s urah,'oh:#i'# it3 (S e s un g g u h nt a.! e1 u n t y 
_n 

8l a h o r a n g - o r a n g

yang beriman) (Qs. A-iMu'minuun [23]: D,W )L 6eorangpeminta

tetah memirra) (Qs. A1 Ma'aariij [70] : t>, i+1 :*t;G" utiie gr"
orang-orong yong mempercayai hari pembalason) (Qs. Al Ma'aarij [0]:
26) al aayaat. Dan sepuluh di dalam surah Al Alzaab: *iJr3Ttot,
(Sesungguhnya laki-laki danperempuonyang muslim) hingga akhir ayat

(Qs. Al Abzaab [33] : 3 5). Beliau menunaikan semua itu, makadituliskan

kebebasan baginya, yaituAllah Ta'alaberfirman: let "lielti 
@o"

fi e mb ar an-l e m b ar anJ Ib r ahi m y an g s e l al u m e ny e mpur nakan i anj r) (Q s.

An-Naj m 153]l: 37) ltb&xrazzA,AM bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir

danAl Hakim meriwayatkan darinya ia berkata "Di antararrya adalah manasik

haji." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Beberapa kalimat itu
- a /' - .

adalah: LtTt o,t+ dtA 1t (Sesungguhnya !!al menjldikan engkou

sebagai t*a* bagi seluruh'manusid, +f-rilie;\eA':$ lOan

[ingatlahJ ketika lbrahim meninggikan pondasi Baitullah) (Qs. Al

Baqarah [2]: 127),ayat-ayatmengenai manasik, makam yang dibuat untuk

Ibrahim, dan rezeki yang menjadi rezeki bagi yang mendiami BaitullalU serta

diutusnya Muhammad (SAW) dari ketunu:annya."

IbnuAbu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny u, ,r-7k ^lrett eti )i {oo" [ingatlah], ketika

Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat), ia berkata, "Beliau

diuji dengan ayat-ayat yang setelahnya." Keduanyajuga meriwayatkan seperti

itudariAsy-Sya'bi.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkata, "Beberapa kalimat yang diujikan kepada Ibrahim lalu beliau

melaksanakannya dengan sempuma adalah: Berpisah dari kaumnya karena

Allah ketikaAllah memerintahkannya untuk berpisah dari mereka; Menentang
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Namrudz karenaAllah ketikaAllah memposisikannya pada posisi yang

dikehendaki-Nya yaitu posisi sangat berbahaya karena menyelisihi kebiasaan

mereka; Bersabar terhadap penganiaan mereka terhadapnya karena Allah

saat merekamelemparkannyake dalam api untuk dibakar; Berhijrah setelah

itu dari tempat tinggalnya dan negerinya saatAllah memerintahkannya untuk

keluar meninggalkan mereka serta saatAllah memerintahkannya untuk terus

bertahan dengan tabah menghadapinya dan saat Allah menguj inya untuk

menyemblihanaknya-

semua, Allah berfirman kepadanya,Setelah beliau melalui itu semua, Allah berfirman kepadanya,

3-,;Ai,n ,:*i J$ U1 (Berserahdirilaht Dia meniawab, "Aht

berserah diri kepada Tuhon seluruh alam") (Qs. At Baqarah [2]: 131).

AM binHumai4 Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAl Hasan,

ia berkat4' Allah mengujinya dengan gugusan bintanglaluAllah pun ridha

kepadanya; Allah mengujinya dengan bulan laluAllah pun ridha kepadanya;

Allah mengujinya dengan matahari laluAllah pun ridha kepadanya; Allah

mengujinya dengan hijrah laluAllah pun ridha kepadanya; Allatr mengujinya

dengan khitan laluAllah pun ridha kepadanya; Allah mengujinya dengan

anaknya laluAllah pun ridha kepadanya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:';*XU

(l alu Ib r ahim m e I oks analunnya), laberkata, "(Yakni) menunaikannya."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Atha', ia berkata "Rasulullah SAW

bersabda: '!t jSt et;.1:e4 (Di antorafitrah lbrahim adalah siwaP')

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Ini dengan asumsi bahwa sanad-nyalingga

Atha' shahilU namun riwayat ini mursal, tidak dapat dijadikan hujjah dan yang

seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran dalam penaftiran KalamAllah SWT.

Dan, juga tidak boleh bersandar pada riwayat seperti yang dikeluarkan oleh

IbnuAbuHatim dari Mujahid, bahwaiaberkata, "Di antarafitrah Ibrahim

adalah mencuci kemaluan dan sela-selajari." Juga seperti yang diriwayatkan

oleh IbnuAbu Syaibah dal an Mushannaf-ny4bahwaia berkata "Enam hal

termasuk fitah Ibratrim: Memotong kumis, siwak, membelah rambut kepala
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memotong kuku istinja dan memotong bulu kemaluan." ia berkata, "(Itulah)

tiga hal di kepala dantigahal di badan."

Telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah SAW di dalam A s h-

Shahihdan yang lainnya dari jalur sejumlah sahabat mengenai disyari' atkan

kesepuluh hal tersebut bagi umat ini,r3r namun tidak ada riwayat yang shahih

dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa semua itu adalah kalimaGkalimat

yang dengannyaAllah menguji Ibrahim. Riwayat yang paling bagus mengenai

hal ini adalah riwayat yang dikeluarkan olehAt-Tirmi&i dan ia meng-hasan-

kanny4 dari IbnuAbbas, ia berkat4'Nabi SAW memotong, atau mengambil

dari kumisnya." Dan, ia berkata "Kekasih D zrtYangMalnPengasih, Ibrahim,

juga melakukan ini."r32 Tentunya sudah cukup jelas bagiAnda, bahwa apa

yangdilalctrkanolehlbrahimitutidakmestibahwaitutermasukkalimat-kalimat

yang dengannya beliau diuji. Karena tidak ada riwayat yang shahih dan

Rasulullah SAW dan tidak pula khabar yang sampai kepada kita melalui j alur

yang bisa dijadikan hujjah mengenai kepastian kalimat-kalimat tersebut, maka

tidak ada yang bisa dikatakan kecuali:B,ahwa itu adalah yang telah disebutkan

Allah SWT dalam kitab-Nya, ++;t)13 (Sesungguhnya Aku

menjadikanmu)hinggaakhir ayat, dan itu menjadi keterangan mengenai

kalimat-kalimat tersebut, atau sebaiknya kita tidak mengomentarinya dan

menyeratrkan pengetahuan mengenai hal ini kepadaAllah SWT.

Adapun apayang diriwayatkan dari IbnuAbbas danriwayat lainnya

yang menyerupainya dari sahabat lainnya dan generasi setelah merek4 maka

tentang kepastiannya adalah: Bahwa itu adalah perkataan para sahabat sehingga

tidak dapat dijadikan hujjah, apalagi perkataan generasi setelah mereka.

Demikian ini karena perkara ini tidak menerima ijtihad dan harus disandarkan

kepadaNabi SAW, sementara mereka pun mengemukakan berbeda-beda

sehingga menghalangi untuk mengamalkan sebagian riwayat dari mereka

t3t Shahih, Muslim, l/223;At-Tirmidzi,2757;Abu Daud, 53 danyang lainnya.
t12 Dha'if At-Tirmidzi, 2760 darihadits Ibnu Abbas, ia berkata,"Hasan dan gharib'"

Dan Al Albani men-dha'd-kannYa."
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dengan meninggalkan sebagian lainnya, bahwa hampir masing-masing

mengemukakan riwayat yang berbeda dari merek4 sebagaimana yang telah

kami kemukakan dari IbnuAbbas

Lahl bagaimana murgkin hal itu boleh diamalkan? Dengan demikian,

diketahuilah lemahnya pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini bersifat

umum sehingga disimpulkan bahwa kalimat-kalimat dimaksud adalah

mericakup semua yang disebutkan tadi. Karena hal ini berarti menafsirkan

Kalamullah dengan riwayat yang lemah lagi saling bertentangan serta riwayat-

riwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Abd bin Humaid meriwayatkan dad IbnuAbbas, (ia mengatakan),
'n .t

c6t o"t\ ++ ritJv (Allah berfirman, 'sesungguhnya Aku

*tni oairunmu imambagi seluruh manusia) sehinga agama, bimbingan

dan sunnahmu bisa diikuti. ,4)!,rt JG Qbrahim berkota,lDan altt

mohon jugal dari keturunanla) iugamenjadi imam bagi yang selain anak

cucuku. ';,-J:$i .s*i.Jt! ! Jl3 Qallahberfirman,*Janii-Ku [iniJ tidak

mengenoi orang-orang zhalim" )untuk mengikut'i agama, bimbingan dan

sunnahmereka"

Al Firyabi dan IbnuAbu Hatim meriwayatkgm darinya, ia,berkata,

"Allah berfirman kepada lbrahim: ,4i:5 C)?i\ut StiZrlr.oq ++,]lr-----' - \).1 ".- - ,Y -,,
(Sesungguhnya Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim

berkata, " [Dan aku mohon iuTal dari keturunanku") Maka Allah

menolak, kemudian berfirman, 't*$i 61-stu-- 1 (Janit-Xu [ini] tidak

mengenai orang-orang zhalim) Abdtrrazzaq,Abd bin Humaid dan Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Yakni, di sisi Allah nanti pada

hari kiamat, orang zhalim tidak akan menerimajanji-Nya, adapun di dunia

mereka telah menerima janji-Nya, yakni dengan itu mereka bisa merawisi

kaum muslimin, berperang bersama mereka danmenikahi mereka. Namun

pada hari kiamat nanti, Allah membatasi janji-Nya dan penghormatan-Nya

hanya bagi para wali-Nya."
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Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

penafsiran ayat ini, ia berkata "Aku tidak menjadikan seorang yang zhalim

sebagai imam yang diikuti." Ibnu Ishaq, Ibnu jarir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah

memberitatruny4 bahwa di antara anak ketururnarurya adayarryzlalim yang

padanya janji Allah tidak berlaku dan tidak layak mengemban perkara apa

pundari-Nya."

AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan darinya

ia berkata "Tidak adajanji yang hanrs engkau penuhi bagi orang zhalim yang

bermaksiat terhadap Allatr."

V/aki' dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ali, dari Nabi

SAW,mengenaifi rman-Nya,'a-^t6:'i6yl)6-!$nit!<u-tia\berlalnt
bagi orang-orang zholim) Beliau bersabda, )i;4, C t!6tb 't (Tidak

boleh ada ketaatan kecuali dalam kcbailran) Sanad yang dikemukakan

Ibnu Mardawaih adalah sebagai berikut: Ia mengatakan: Abdunahman bin

Muhammad bin Hamid menceritakan kepada kami,Ahmad binAbdullah bin

Sa'd Al Asadi menceritakan kepada kami, Salim bin Sa'id Ad-Damighani

menceritakan kepada kami, V/aki' menceritakan kepada kami, dariAlA'masy,

dari Sa' d bin Ubaidab dari AbuAbdtrratrmanAs-Sulami, dari Ali, dari Nabi

SAW, lalu disebutkan haditsnya.r33

Abd bin Humaid meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain: Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, !, 
'i.di 

e |'/U|-^btb i Qidak boleh

menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah).t34Ibnu Jarir

r3r Aku katakan, "Ada juga hadits lain yang menguatkannya, yaitu hadits Ali, dengan

redaksi: Laa thaa'ata li basyarinJii ma'shiyatillaah, innamath+haa'atufil ma'ruuf
(Tidak ada ketaatan untuk manusia dalam hal maksiat kepada Allah, adapun ketaatan

adalah dalam hal makruf)

Al Bukhari, 13 1203 I A I Far&; Muslim, 6 I I 5 ;Abu Daud; 2625 ; An-Nas a' i, 2/ 187 dan

Ahmad,ll94.
t34 Shohih, Ahmad, 4/426,427 dan436; Ath-Thayalisi, 850, Al Haitsami, 5/226 dati

hadits Umran dan Al Hakam bin Amr, ia berkata, "HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani
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meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia mengatakan tentang penafsiran ayat

ini, "Tidak adajanji bagi orang zlulim, walaupun engkau menjanjikan (sesuatu)

kepadanya lalu membatalkannya." Ibnu Katsir berkat4 "Diriwayatkan juga

serupa itu dari Mujahid, 'Atha', Maqatil dan Ibnu Hibban."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya :tfij qui.71117 ltempat berlatmpul bagi

manusia dan tempat yang aman) ia berkata, "Mereka berkumpul ke sana

lalu kembali." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, bahwa ia berkata, "Mereka

tidak menetap di sana, tapi sekadar datang kemudian kembali lagi kepada

keluarga mereka, lalu kembali lagi ke sana."

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAMurrazzaq, AM bin Humaid, Ibnu

Jarir danAl Baihaqi dari Mujahid. Ibnu Jarir dal lbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya: t3f5 @atempat yang aman), ia

berkata, "Aman bagt manusia." Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan

dari hadits Anas, dari Umar bin Khaththab, ia menuhrkan: Aku bersesuaian

denganTuhankudalamtigahal, danTuhanku dalamtigahal.

Aku pemah berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita menjadikan

maqam Ibrahim sebagai tempat shalat?" lalu turunlah ayat:
/qz, z . t l.-,#e]tl',e]|w nijl-Si (Dan jadikanlah sebagian maqom lbrahim

itu tempat shalat). Dan, aku katakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang

masuk ke tempat para istrimu itu ada yang baik dan ada yang tidak baik,

bagaimana sekiranya engkau memerintahkan isti-istimu untuk berhijab. Lalu

turunlah ayat hijab.

Kemudian ketika para istri Nabi SAW bersepakat memboikotnya

kqrena cemburu, akukatakan kepada merek4 -il ra n'6Jh" ol,;i r#
',9t1i*t":::1 Qika Nabi menceraikan kamu, boleh iadi Rabbnya

akon memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik

dalam Al Kabir dan Al Ausath, dan perawi Al Bazzar adalah shahih;' Al Albani
menyebutkannya dalam Shahihah, 179 dan 180.
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daripada kamu). (Qs. Qs.At-Talgiim [66]: 5) Lalu diturunkan ayat persis

seperti itu."r35 Diriwayatkanjuga oleh Muslim dan yang lainnya secara ringkas

dari hadits Ibnu Ur4ar darinya.

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Jabir: "BahwaNabi

SAW berlari-lari kecil tiga putaran dan berjalan empat putararq hingga setelah

selesai beliau menuju ke Maqam lbrahim.lalu shalat dua raka'at di

be I akangnya, kemudian beliar.r mem b aca: r]2 elt;tll q bl*t 5

(Dan jadilunlah sebagian maqam lbrahim itu tempat shalat)."136

Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang Maqam

Ibrahim yang terdapat pada kitab-kitab induk dan yang lainnya, dan hadits-

hadits yang shahih menunjukkan bahwa Maqam lbrahim itu adalah sebuah

batu yang pemah digunakan Ibrahim untuk berdiri di atasnya saat membangun

Ka'bah karena tingginya dinding. Batu itu dibawakan oleh Isma' il agar Ibrahim

berdiri di atasnya Demikian sebagaimana yang diriwayatkan olehAl Bukhari

dari hadits IbnuAbbas

Batu itu dulunya menempel pada dinding Ka'bah, dan yang pertama

kali memindatrkannya adalah Umm binAl Khathttnb. Demikian sebagaimana

yang diriwayatkan olehAbdwrazzaqdanAl Baihaqi dengan sanad shahih,

serta IbnuAbu Hatim danAl Mardawaih dari berbagai jalur periwayatan.

IbnuAbu Hatim qeriwayatkan dai hadits Jabir mengenai sifat haji Nabi

SAW, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW thawaf, Umar berkata kepada

beliau,'lnrkah Maqab lbrahim,' Beliau menjawab,'Benar'." Diriwayatkan
juga serupa itu oleh Ibnu Mardawaih

t35 Shahih, ALBukhari,4483 darihadits Umar.
t'6 Shahih, Muslim, 2/92 I dari hadits Jabir.
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'ryyu. 'C t4 f 'J-kr 
-*1, Ut, .iJ^t;,

r ts';,-1,:1 -2r;t,)G\$ 6 ;ijJ i fyi3'.*<ao

L:;i*$)iei*rlr. -:&#t

:ilt: {r, & Jti J:'pi'u Ai,ll ",$"",(t rtr; rl:-tti

iA, 1G gt,ip{'f" ry;ai; g u:;Sa 7*
qi'e y@i e;,,8| ,t:g @ 'ryri *t;
tl, e i'e:;li J utl"is d:'y,*g
uLu O,f: ct:-ilt 4 -r4r\ 

e, Cr 6,::,- ,i;O

"Don telah Kami perintohkan kepada lbrahim don Ismoil,

'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thowaf, orang

yang itikaf, orang yong ruku don orang yflng suiud!' Dan

(ingatlah), ketika lbrohim berdoa,'Yo Tuhanku, iadikanlah negeri

ini negeri yang aman, dan beriloh rezeki dari buah-buahan kepada

penduduknya, yang beriman kepada Allah dan hari kemudinn.'

Alloh berJirman, 'Dan orang yang kaJir pun akan Atku beri

kesenangan sementora, kemudion Aku paksa ia menialani sikso

neroka dan itulah seburuh-baruk tempat kemball' Dan (ingatlah),

ketika I brah im men in ggik an (membin a) dasar-dasar B oitullah

bersama Ismail, (seraya berdoa),'Yo Tuhon kami, terimalah

daripada kami; (omalan komi), sunggah, Engkaulah Yang Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami,iadikanlah

kami berdua orong yang tunduk patuh kepada Engkau dan

(jadikanlah) di antara anak cucu kami yang tunduk patuh kepada

Engkau, dan tunjukkanlah kepada hami cara-cara dan tempat-
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tempat ibadah haji kami, dan terimaloh taubat kaml

Sesungguhnya, Engkaulah Yang Maho Penerima tobat lagi Maha

Penyayong'. " (Qs. Al Baqarah [2]: 125-128)

l:* (Telah kami perintahkan), maknanya di sini adalah: Kami

perintahkan dan Kami waj ibkan.

,';i i (Bersihtanlah) pada posisi nashab karena partikel penyebab

nas hab,yakni : B i an thahhi raa. Demikian yang dikatakan oleh ulama Kufah.

Sibawaih berkat4 " Nasltabnyakarena perkiraan, yakni sebagai penafsiran,

yuu: An thahhiraa, seltingga tidak ada posisinya di dalam i 'raD (penguraian

anakkalimat)."

Tentang yang dimaksud dengan "membersihkan" di sini, ada yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah membersihkan dari berhala-berhala.

Adajuga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah membersihkan dari

kerusakan dan keraguan. Pendapat lain mengatakan, bahwa makzudnya adalah

membersihkan dari najis, thawafnya orang junut dan haid, serta semua

kotoran. Yang benar, ini tidak dikhususkan dengan satujenis tertentq tapi

semua yang termasuk kate gori pembersihan, maka tercakup di dalamnya,

baik tercakup oleh keumumannya maupun sebagai badal-nya.

Di-idhafot-karurya pada kata bait kepadaAllah dalam kalimat:

'u{. Qumah-Ku) adalahsebagai penghormatan dan pemuliaan. Al

Hasaru Ibnu Abu Ishaq, para ulama Madinalr, Hisyam dan Hafsh membacanya

'6y {towtaya),dengan fathah pada huruf la', sedangkan yang l{nnya

membacanya dengan mengharakat i sukuntyakni i*l.Makna J'Ti)i
adalah yang mengelilinginya. Ada yang mengatakar5 maknanya adalah orang

asing yang menyambangi Makkah

Makna,-r(l-ii adalah yang mendiami. Asal makna a/'ulatufsecara

literal adalah menetapi dan berpaling kepada sesuatu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalatr yang bersebelahan dan tidak masuk

yangmendiaminya-
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)Pi ;?yi lorongyongruku dan orangyong suiud)maknanya

adalah oftilrg-orang yang shalat. Dikhususkannya penyebutan kedua nrkun

ini, karena keduanya merupakan rukun yang paling mulia di dalam shalat.

efilrJ3\ti (Dan [ingattahJ, ketila lbrahim berdoa),insyaAllah

nanti akan dit 
"tn 

rtut* hadits-hadits yang mentrnjukkan bahwa Ibrahimlah

yang telah mengharamkan Makkah (menyatakan kesucian Makkah) dan

hadits-hadits yang menunjukkan bahwaAllah telah mengharamkannya ketika

menciptakan langit dan bumi, lalu hadits-hadits tersebut disinglaonkan pada

pembahasanini.

ttl; l::t).t (negeri yang oman) yaitu Makkah. Maksudnya: Ini doa

untuk keluarganya dari kalangan anak keturunannya danjuga yang lainny4

seperti pada firman-Nya:'r*'i zrt'4 $ehidupan yang diridhai)' (Qs' Al

Haaqah [69] : 21), yakni meridhai oftIngnya. '

Ul; ; Qtang beriman) sebagai badal (pengganti) dali k alimat ii$1

Qtendudutotya), yakni: Berilah rezeki kepada penduduknya yang beriman,

tidak termasuk yang kafir.

F u, (Dan trepada orang yang kafir), konteksnya menunjukkan

bahwa ini dari perkataanAllah SWT sebagai sanggahan atas ucapan Ibrahim

yang memintakan rezeki khusus bagi orang-orang beriman tanpa menyertakan

yang lainnya. Artinya: Dan aku juga akan memberikan rezeki kepada orang

yang kafir, akanAku beri dia kesenangan sementara dengan rezeki, kemudian

akanAku paksa dia ke dalam siksa neraka. Bisa juga ini sebagai ungkapan

permulaan yang berdiri sendiri sebagai keterangantentang kondisi orang yang

kafir. Jadikalimatinistatusnyasebagaipemberitahuanmengenaikondisiorang-

orang kafir setelah jumlah syarthiyyah (kalimat bersyarat [barangsiapa-

maka]). Yakni: Barangsiapa kafir, makaAku memberinya kesenangan sesaat

di dunia berupa rezeki yang dibutuhkannya.

:rorti i <tn*,1a1o" Alat paps aia) setelatr diberikannya kesenangan

ini, untuk menuju ,$i*flL St,lmenialani siksa nerakn).Allah SWT
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mengabarkan, bahwa orang-orang kafir tidak akan memperoleh kebaikan,

kecuali berupa kesenangan sesaat di dunia, dan setelah itu mereka tidak

mendapatkan apa-apa lagi kecuali keburukan, yaitu siksa neraka.

Adapun berdasarkan bacaan yang membacanya dengan "Fa amti-hu"
(maka berilah ia kesenangan) dalam benrl.tkfi'l amr (kata kerja perintah),

dan juga pada kalimat: kumma adhthirhu (kemudian paksalah dia) dalam

bentukfi'l amr (katakerjaperintah) juga, makaberarti ungkapan ini dari

perkataan (doa) Ibrahim. Yakni: Setelah ia mendoakan untuk orang-orang

beriman, ia mendoakan untuk oftulg-omng kafir agar diberi kesenangan sesaa!

kemudian mendoakan agar mereka dipaksa ke dalam siksaneraka. Makna

i dhthanahu adalahmengharuskannya sehingga menjadikannya terpaksa

melakukannya dan tidakjalan untuk mengelak dan tidak pula unhrk beralih.

'eAi(/ (Dan [ingatlahJ, ketil@ Ibrahim meninggikan), adalah

cerita tentang kondisi yang telah lalu unflrk menghadirkan gambarannya yang

menakjubk *r. +(Ai adalah pondasi. Demikian yang dikatakan oleh Abu

Ubaidah dan Al Farra' . SementaraAl Kisa' i mengatakan, batrwa itu adalah

dinding. Yang dimaksud dengan meninggikannya adalah meninggikan yang

telah dibangun di atasnya, bukan meninggikan pondasinya itu sendiri, karena

pondasinya memang tidak dapat ditinggikan, tapi setelah disambungkan dengan

bangunan yang tingi di atasnya, maka seolah-olah pondasinya itu menjadi

tingg karena meninggiirya bangunan. Ini seperti ungkapan 'Irtafa'a al bina'

(bangunan tinggi), jadi tidak dikatakan dengan ungkapan : " Irtafa' a a' aali al
binaa" (bagian atas bangunan meninggi), dantidak pula"Irtafa'a asafil al
binaa" @agSan bawah bangruran meninggi).

-q'Jktit *fo Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan

lami)." statrssnya sebagai haol O ang menerangkan kondisi) dengan perkiraan

berkat4 yakni: Sambil mengatakan, "V/ahai Tuhan kami."

. Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya: qttFt erjt'e[:tp
\'P e, ,9\:y-:'E-p 4t (Dan [rngatla'hJ, ketika lbrahim
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meninggikan pondosi Baitullah bersama Ismail, seraya keduanya

berdo'a, 'Ya Tuhan kami, terimalah [amalJ dari kami)'

d $f d--1t Qadikanlah kami berduo orang yong tunduk

patuh keplda Engkau)yakni: Jadikan kami selalu teguh padanya. Atau

tambakanlah keteguhan kepada kami. Ada juga yang mengatakan, bahwa

yang dimaksud detganislaam(benerah diri) di sini adalah gabungan keimanan

danamalshalih.

T:Jr\;,i: 6o, fiadikantohJ di antara onak cucu lmmi), yakni:

Dan jadik# pula anak cucu kami (sebagai umat yang berseratr diri kepada-

Mu).

Kata '4 berfungsi untuk menunjukkan sebagian atau sebagai

keterangan. Ibnu Jarir berkata, "Yang dimaksud dengan dzurriyyah di sini

adalah bangsa Arab saj a. " Dem ikian j uga yang dikatakan oleh As-Suhaili'

IbnuAthiyyah berkata, "Pendapat ini lemah, karena doanya tampak berlaku

pada bangsaArab dan yang lainnya yaitu mereka yang beriman kepadaAllah"

Makna {i aisini adalah golongan. Kalimat ini digunakanjuga untuk

menyebut 
-:3tu 

o.grrg, contohnya dalam firman Allah Ta'ala: ^4;lr1l,
^ii tiCJI a)lE (Sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang

;;pr; dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah) (Qs. An-NaU [16]:

120). Kadang juga bermakna agama, seperti dalam firman-Nya:

"9 {.Yfit;T3';1J. 5 t3t Tsesungguhnya kami mendapati bapak-bapak
a

kami menganut.suatu agama) (Qs. Az,-Zukhruf [43]: 22)' Kadang juga

bermakna waktq seperti firman-Nya: "f :g ?';i (Dan teringat (kepado)

Yusuf sesudahbeberapawahu lamanya) (Qs. Yuusuf Uzl: a5)

tS*C t3jlj (dan tunjulckanlah kepada ftami cara-cara dan tempat

ibadah haj i kom) yarfitditunjukkan sehingga tampak oleh penglihatan mata.

Umar bin Abdul Aztz, Qatadalylbnu Katsir, Ibnu Muhaishin dan yang lainnya

membacanya ; " Ar na a" dengan s uhtn pada htruf ra'.

Contoh hal tersebut dalam ucapan seorang penyair:
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..c.- tl c

fls tw tl

Perlihatlran kepada kami kontong air Abdullah yang ia penuhi

dengan air zamzam, karena orong-orqng telah l@hausan."

Al Monaasik adalah bentuk jamak dari an-nusuk. Secara bahasa

artinya mencuci. Dikatakannasakn tsaubahu bila ia mencuci pakaiannya.

Pengertiarurya menurut syari' at adalah sebutan ibadatr, dan yang dimaksud di

sini adalah manasik haji. Adajuga yang mengatakarq bahwa maksudnya adalah

tenpat-tempat penyembelihan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalah tempat-tempat ibadah.

**; (dan terimolah taubat kami).Ada yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud denganpermintaan taubat keduanya adalah untuk

peneguhan, karena sebenamya keduanya adalah orang-orang yang ma'shum

(terpel ihara), tidak ada dosa pada keduanya. Ada j u ga y ang mengatakan,

bahwa maksudnya adalatr: Maafl<anlah kezhaliman dari kami.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya:

n)tr?\Cyt (Dan telah Kami perintahlon kepada lbrahim)ya?ni

Kami memerintahkannya. IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas

mengenai firman-Nya, & (* i (Bersfhtranlah rumah-Ku) Ia berkata,

"Dari berhala-berhala." Ia jugi meriwayatkan seperti itu dari Mujahid dan

Sa'id bin Jubair dengan tambahan: Keraguan, perkataan dusta dan najis.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Bila berdiri

maka termasuk orang yang thawaf, bila duduk maka termasuk orang yang

i'tikaf, dan bila shalat maka termasuk orang yang ruku dan sujud." AM bin

Humaid dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Umarbin Khaththab: Batrwa

ia pernatr ditanya mengenai orang-orang png tidw di masjid. Umar menjawab,

"Mereka adalah orang-orang yang i'tikaf." Telatr diriwatkan secara pasti

dariNabi SAWbahwabeliaubenaMa: 6 ri-.r;ir '-rf ;b ,ki?F,'if if

t^:g; ), *i'rt;yt:.,i
I z . .c A

l'.L,b f; -r'Jt 
.rtJ \J -E
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t4ilfaL'& l t th[? \tbi$,,6if 'sc. (S e s un g guhny a I b r ahi m t e I ah

mensucilrnn Makkah, dan sesungguhnya alru mensucilmn Madinah dan

apa yang ada di antara kedua bukitnya. Maka binatang buruannya tidak

boleh diburu dan pepohonannya tidak boleh dipotong).l37 Sebagaimana

yang diriwayatkan olehAhmad, Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya dari

haditsJabir.

Telah diriwayatkanjuga maknanya dari Nabi SAW melaluijaltr sejumlah

sahabat, di antaranya: dari Rafi' bin Iftudaij yang dikemukakan oleh Muslim

danyang lairxrya,dari Abu Qatadatr yang dikemukakan olehAhmad, daliAnas

yang dikemukakan oleh Asy-Syaitrf,rani, dari Abu Hurairah yang dikemukakan

oleh Mustim, dari Ali binAbu Thalib yang dikemukakan olehAth-Thabrani

dalan At Ausath, daliAMullah bin Zaid yang dikemukakan olehAhmad dan

Al Bukhari, dan dari Aisyah yang dikemukakan olehAl Bukhari.

Telah diriwayatkan juga secara pasti dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersab da tit$r 
ir- ,ti?t? ei ,fiil\i ?tQt * t; eS:i ii ht oy

(sesunggunya Attah telah mensucikan Makkah pada saat menciptakan

langit dan bumi, dan ia tetap suci hingga hrari kiamat).Diriwayatkan oleh

Al Bukhad secara mu' al t aq [tanpa menyebutkan awal s anod-nyaldan Ibnu

Majah dari hadits Shafiyyah binti Syaibah.Diriwayatkan juga olehAsy-

Syaikhani dan yang lainnya dari hadits IbnuAbbas.t3tDiriwayatkanjuga oleh

Asy-SyailJrani dan para penyusun kitab Sunan da1j.h6;idts Abu Hurairah.

Mengenai hal tersebut, masih banyak hadits-hadits lainnya selain yang

telah kami sebutkan, dan tidak ada kontradiksi antar hadits-hadits tersebut,

karena Ibrahim AS ketika menyampaikan kepada manusia bahwaAllah telah

mensucikan Makkah dan akan tetap suci lagi aman, tentang penyucian itu

dinisbatkan kepadanya, maksudnya bahwa beliaulah yang menunjukkan

tt7 Shahih, Muslim, 2/992; An-Nas a' i, 5 /204 dan Ahmad, I I ll9, I 69 dan I 8 I .

t3s Shahih,Al Bukhari dengan derajar muallaq,4313 dari hadits Aisyah; Ibnu Majah,

3 I 09 dari hadits Shafiyah; Al Bukhari, I 5 87 dan Muslim, 2/689 dari hadits Ibnu Abbas

dan yang lainnya.
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manusia tentang ketetapanAllah pada Makkah" Kesimpulan inilah yang dianut

oleh IbnuAthiyyah dan Ibnu Katsir sebagai hasil penyingkronan riwayat-

riwayat tersebut. Ibnu Jarir berkata, "Makkah itu sebelumnya memang telah

suci, namun saat itu menyucikan Makkah tidak dianggap sebagai ibadah kepada

Allah, sampai Ibrahim memohon kepada-Ny4 lalu beliau menyucikannya dan

itu sebagai ibadah." Sampai di sini perkataan Ibnu Jarir. Kedua penyingkronan

ini samabagusnya.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin
Muslim Ath-Thaifi, ia menuturkan, "Telah sampai berita kepadaku, bahwa

ketika Ibrahim berdoa saat ihram, beliaumengucapkan: o"Ai i ;51 a\ti:
(dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada plnauaumyo). Maka

Allah memindahkan Thaifdari Palestina." Diriwayatkan juga serupa itu oleh

Ibnu Abu Hatim dan Al Anaqi dari Az-Zuhri. Diriwayatkan juga serupa itu
oleh Al Azraqi dan salah seorang anak Nafi' bin Jubair Ibnu Muth'im. Al
Azraqi juga meriwayatkan senrpa itu secara marfu 'dari jalur Muhammad

binAlMunkadir.Iajugam dariMuhammadbinKa'bAlQurthubi,

ia berkata, "Ibrahim berdoa untuk orang-orang beriman dan melewatkan

orang-oftrng kafirtanpamemohonkanapapununtrk mereka. 4t rS ;i
(Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan) al aayah."
Sufyan bin Uyainahjuga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih rneriwayatkan

dari IbnuAbbas mengenai firman=Nya: ifira4. JC J Staitu di antara
mereka yang beriman kepada Atlah),ia berkata, "seolah-olah Ibrahim
mengkhususkan permohonan itu hanya untuk orang-orang beriman tanpa

menyertakan yang lainny4 lalu Allah menunrnkan: g u: (Dan orong yang

kafir) juga Akuberikan rezeki mereka sebagaimanaAku memberikan rezeki

kepada orang-orang beriman. Apakah aku menciptakan makhluk tanpa aku

beri rezeki? Aku beri mereka (orang-orang kafir) kesenangan sementara,

kemudianAku paksa mereka menjalani siksa neraka." Kemudian IbnuAbbas

membaca: ,n5, ;1:* il'ytS (Kepada masing-masing golongan,
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baikgolongan ini maupun golongan itu, Kami berikan bantuan). (Qs. Al

Israa' [7]:20).
Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari AbuAlAliyah, ia

berkata, ''Ubay bin Ka' b mengatakan mengenai firman Allah : ']{ {3 (Dan

orangyang kofir),Ini sungguh dari perkataan Tuhan. IbnuAbbas berkata,

"Ini dari perkataan Ibrahim saat memohon kepada Tuhannya, bahwa orang

yang k4fir akanakuberi kesenangan sementara."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al

Qaw ao' i d adalah pondasi Baitullah (Ka' bah)," Ahmad, Abd bin Humaid, Al

Bukhari, Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan kisah yang panjang dari

Sa'id bin Jubair [dari Ibnu Abbas]23, yang di bagian akhirnya ia berkata,

"Saat itulah Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah. Isma'il membawakan

bebatuan, sementara Ibrahim membangqn, sampai ketika bangumn itu sudah

tinggi, Ismail membawakan sebuah batu lalu meletakkannya untuk Ibrahim,

lalu Ibrahim berdiri di atasnya sambil terus membangun, sementara Isma'il

mengambilkannya bebatuan, seraya keduanya mengucapkan, ?'# C:

4ti'*irti'tf;t. (Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami

[amalan knmiJ. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahul)" Abdurrazzaq,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman'Nya:
'yt"il!reA'''P (Dan [ingatlahJ, ketika lbrahim meninggikan

pondasi Baitutlah) Ia berkata, "Yaitu pondasi Baitullah yang telah dibuat

sebelumnya. " Dalam menafs irkan ayat ini, para mufas sir banyak menukil

ucapan para salafmengenai bagaimana pembangunan Baitullah itr:, dari jenis

bebatuan ap ayangdipakai untuk membangunnya, zamanapa diketahuinya

(keberadaan bangrrnan itu) dan siapa saja yang mengunjunginya? Juga dalam

menukil dalildalil yang menunjukkan keutamaarurya dan keutamaan sebagian

dari bangunan itu, seperti hajar aswad.

Di dalarn Ad-Durr Al Mantsurtelah dikemukakan nukilan-nukilan yang

tidak terdapat dalam kitab lainnya, silakan merujuknya. Di dalam Tafsir lbnu
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Katsir juga adzsebagian nukilan itu- Namun karena apayang mereka sebutkan

itu tidak begituterkait dengan penafsiran ini, maka kami tidak menyebutkarurya

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Salam binAbu Muthi' mengenai

ayat ini: C t;l3ti,-1t G, fy, Tuhan lami, jadipanlah lami berdua

orang yang patuh tunduk kepada-Mu), ia berkata, "Sebenarnya mereka

adalah dua orang yang telah berserah diri, namun keduanya memohon itu

untuk peneguhan." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAbdul Karim, ia

berkata, "(Yaitu) orang yang ikhlas."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya:
Ti{::5 is @on anakcucu kami fiugaJ), ia berkata, "Yakni bangsaArab."

Sa'id bin Manshur dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, ia

berkata, "Ibrahim berkata,' Wahai Tuhan, tunjukkanlah kepada kami cara-

cara melakukan ibadah haji kami.'Lalu Jibril mendatanginya, kemudian

membawanya ke Baitullah, lalu Jibril berkata, 'Tinggikanlah pondasi-

pondasinya.' t alu Ibrahim pun meninggikanpondasinya danmenyempumakan

. Kemudian Jibril meraih tangan Ibratrim lalu mengeluarkarury4

lalumembawanyakearahMina. KetikasampaidiAtaloatt,tiba-tibaiblismuncul

sambil berdiri di dekat pohon, Jibril berkata, 'Bertakbirlah dan lemparlah ia.'

Maka Ibrahim pun bertakbir dan melemparnya, lalu iblis pun pergi hingga

mencapai Jumrah Wustha. Kemudian Ibrahim melalarkan hal yang sama seperti

yang pertama, kemudian begitujuga pada Jumrah ketiga.

Selanjutnya Jibril meraih tangan Ibrahim hingga membawanya ke

Masy' aril Haram, lalu Jibril berkata, 'Ini Masy'arul Haram.' ["alu ia beranj ak

hingga mencapai Arafah. Jibril berkata, 'Engkau sudah tahu apa yang telah

akutunjukkan kepadamu?' tiga kali Jibril mengatakarxry4 Ibratrim meqiawab,

'Ya.'Jibril berkata, 'Kalau begitu, serukan kepada manusia untuk berhaji.'

Ibrahim bertanya, 'Bagaimana aku menyerukannya?' Jibril berkata,

'Katakanlah,'Wahai manusia, penuhilah seruan Tuhan kalia&' tiga kali. Lalu

para hamba menyambut:'Labbaik allaahumma labbaiE [aku penuhi
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panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu]' Barangsiapa yang

menyambut seruan Ibrahim saat itu, maka ia telah berhaji""

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Musayyab, dari Ali, ia

menuturkan, "Thtkala Ibrahim telah selesai membangun Baitullah, ia berkata

'Aku telah melaksanakannya wahai Tuhanku, maka tunjukkanlah kepada kami

cara-caramelakukan ibadah haj i kami.' Yakni perlihatkanlah kepada kami

dan ajarkanlah kepada kami. Kemudian Allah mengutus Jibril, lalu

melaksanakan haji bersamanya." Berkenaan dengan ini, banyak sekali atsar

yang diriwayatkan dari para salaf generasi sahabat dan setelahnya" semrnnya

menyebutkan Jibril memperlihatkan cara-cara pelaksanaan haj i kepada

Ibrahim, dan pada mayoritasnya disebutkan bahwa syetan menampakkan

diri kepada Ibrahim sebagaimana yang dituttrkan dari Mujahid. Diriwayatkan

juga serupa itu oleh Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia men-

shahih-k awryasertaAl Baihaqi dr dalarn Asy-Syt'ab dari lbnuAbas' Demikian

juga yang diriwayatkau darinya olehAhmad, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi'
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@'rJij

"Ya Tuhan kamq utuslah untuk mereka seorang rosul dari
kolangan mereka, yang akan membacakan kepado mereko ayat-ayat

Engkau dan mengajarkan kepoda merekaAl Kitab (Al Qur'an) dan

Hikmah (As-S unnoh) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya,

Engkaulah Yang Maho Perkaso lagi Maha Bijaksana." Dan tidak
ada yang benci kepada ogoma lbrahim, melainkan orong yang

memperbodoh dirinya sendirl Don sungguh, Komi teloh

memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di ahhirat termasuk

orong-orong shalih. Ketika Tuhannyo berJirman kepadanya,

'Tunduk potuhlah!'Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada

Tuhan semesta olam.'Dan lbrahim telah mewosiotkan ucapan itu
kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub (Ibrohim berkata);

'Hai anak-anakku! Sesungguhnyo Allah telah memilih agama ini
bagimu, mako janganlah komu mati kecuali dolam memeluk ogoma

Islam. " (Qs. Al Baqarah [2]:129-132)

Dhamir(kata ganti) dalam firman-Nya, e&it (utuslah untuk

mereka) kembali kepada umat muslim yang disebutkan sebelumnya. Ubai

membacanya , eiT G *.ti (dan utuslah untuk generasi akhir mereka).

*e1,,Q F:t @ a4
;rt$r,l);tG;4iA W
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Kemungkinan jvga dhamiritu kembali kep ada dzurrilyahfteturunan). Allah

telah mengabulkan doa Ibrahim AS ini, yang manaAtlah telah mengutus dari

anak cucuny a f;3i lj--, ltrorong rasul dari kolangan mereka), yaitu

Muhammad SAW. Nabi SAW pun telah menyatakan, bahwa beliau

merupakan pengabulan doa Ibrahim. Takhrij-nya insya Allah akan

dikemukakan nanti. Maksudnya, bahwa beliau adalah doa ini (pada ayat ini).

Ar- Ras uul adalah yang diutus. Ibnu Al Anbari berkata, "Tampaknya asal

katanya dari naaqah mursaal dan rassaalah(unta yang mudahjalan) apabila

j alannya muda[ seperti yang dicucuk hidungnya.".Dikatakan : Jaa'a al qaumu

arsaalan(orang-orargdaungberiringan),yakni sebagiaruryamengikutijejak

sebagian lainnya-

Yang dimaksud dengan ;Af di sini adalahAl Qur'an, danyang

dimaksud dengan t$;i aaatihpengetahian tentang agama dan

pemahaman tentang takwil serta pematraman tentang syari'at.

it -,;. ;- (m e ns uc ikan m e re ka),yakni : Mensucikan mereka dari syirik

dan semua kemaksiatan. Ada yang mengatakan, bahwayang dimaksud dengan

jW-t j adalah teks lafazh-lafazh. jAi adalah makna-maknanya. Dan

e*ii adalah hukum. Inilah y*g A*aksudAllah dalam khithab ini.

Seaangta, 'j"Fi adalah yang tidak dilemahkan oleh sesuatu pun. Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Kaisan. SementaraAl Kisa'i mengatakan, bahwa

i-tri adalatr yang menang (perkasa).

J;-u,', (Dan tidak ada yang benci) pada posisi rafo'sebagai

mubatado ', dan kata tanya di sini sebagai pengingkaran, dan firman-Nya:

)* y t $\{metainkan orangyangmemperbodohdirinya sendir)

sebagai lrhabar. Adayang mengatakan, bahwa ini sebagai badal darifa'il
(subyek) 3i-,sehingga perkiraannya menjadi: Wa maa yarghabu 'an

millati ibrahiima afoadun illa man syafiha nafsahu @an tidak ada seorang

pun yang membenci agama Ibratrim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya

sendiri).
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Az-Zujajberkata"Maknaiii'adalah jahula,yak,sitrdakmengetahui

perkara dirinya sendiri sehingga tidak memikirkanya."Abu Ubaidah berkata

"Maknanya: Membinasakan dirinya sendiri." Tsa'lab dan Al Mubrad

m enc e ritakan, bahwa iil' 
-dengan 

ka s r a h pada huruf/a' - adalah fi ' I

mut a' addi (tansitif; Memerlukan obyek penderita), seperti s ffiha -4engan
harakat fathah pada fa' yang ber-tasydid-." Al Akhfasy berkata,
., t.'. . z .
" ,iG'o;7 (memperbodoh dirinya sendiri),yalai: Melakukannya dengan

dasar tidak tahu sehingga menjadi kebodohan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata iljfpada posisi nashab

karena partikel penyebab nashab. Adajuga yang mengatakan, bahwa kata

'o1k sebagai t a my i i z .Kedua pendapat ini sangat lemah. Adap vn s afuh a,

dengan harakat dhammah pada huruf .fa', bukan muta'addi (tidak

memerlukan obyek penderita; Intransitif). Demikian yang dikatakan olehAl

Mubrad dan Tsa'lab. Al Isthifaa' adalahpemilihan, yakni: Kami memilihnya

di dtnia dan di akhirat Kami menjadikannya termasuk golonganyang shalih.

Laha bagaimana bisa ada orang yang membenci agamanya?

,^S Jt3\t, (Ketika Tuhannya b erfi rman kepadanya)kemungkinan

terkait dengan firman-Nya : i ;.;';b: i (Kami telah memilihnya [Ibrohim),
yakni kami memilihnya saat kami memerintahkannya untuk berserah diri.

Kemungkinan juga terkait dengan kata yang tidak ditampa}kan, yara: Ufulwr

(ingatlah). Disebutkan dr'datamAl Kasysyaf:Seolah-olatrdikatakan, "Ingatlatr

waktu tersebut" agar diketahui bahwa dialah yang orang pilihan yang shalih

yang tidak sepantasnya agamanya dibenci orang lain.

Dhamir (kata ganti) pada kalimat: Ar*i; (Dan lbrahim telah

mewasiatlran ucopan itu), kembali kepada agaurna atau kepada kalimat,

yakni : Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Al Qurthubi berkata,

"Ini lebih tepat, karena lebih dekat kepada yang telah disebutkan, yakni:

ucapkanlah: Kami telah berserah diri." Pendapat pertama lebih mendekati

kebenaran, karena yang dituntut dari yang setelahnya adalah mengikuti

agamanya, bukan sekadar menyatakan kalimat Islam (berserah diri). Maka
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berwasiat untuk mengikuti agamanya adalah lebih layak dipesankan oleh

Ibrahim dan lebih layak bagi mereka.

Makna ;!ij adalah *'r1(berwasiat) Ayat,ini dibaca dengan

kedtranya. Di dalam mushafutsman dicantumkat ;rr3ls dan ini merupakan

cara membaca ulama Syam dan Madinah, sedangkan di dalam mushaf

Abdullah bin Masud dicantumkan wa washsha, dan ini merupakan cara

membacaselainmereka.

J*;, (demikian pula Ya'qub) di-athaf-kankepada kata: )=2;1t.

(Ibrahim). Artinya: Demikian pula Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya

sebagai Ibrahim bewasiat kepada anak-anaknya. Umar bin FayidAl Aswari

dan Ismai' binAMullahAl Makki membacanya dengan me'noshab-kan kata

ya'qub b/akni qfill,sehingga (denganbacaan ini), Ya'qubtermasuk yang

diberi wasiat oleh Ibrahim. Al Qusyairi berkat4 "Kemungkinan ini jauh dari

benar, karenaYa'qub tidak pernah berjumpa dengan kakeknya, Ibrahim,

karena ia lahir setelah Ibrahim meninggal."

#- (Hai anak-anaktu!)dengan perkiraal!(, bahwa Ubai, Ibnu

Mas'ud danAdh-Dhahhak membacanya disertai '3[ .u Farra' berkata, "!1

dihilangkan karena pemberian wasiat sama dengan ucgpan, dan setiap

perkataan yang kembali kepada ucapan boleh disertai C,I a* boleh juga

dibuang." Ada juga yang mengatakan, bahwa redaksi ini dengan perkiraan

ucapan, yakni: Sambil mengucapkan, "Hai anak-anakku." Pendapat ini

diriwayatkan dari ulam Bashrah.

iyi I ffi Qetah memilih agama ini bagimu), yakni: Allah

telah memilih agama ini untuk kalian. Maksudnya adalah: Agamanya yapg

tidak dibenci kecuali oleh orang yang memperbodoh dirinya sendiri, yaitu

agama yang dibawakan oleh Muhammad SAW.

tt**1i $\iir'* 6a*a ianganlah kamu mati kecuali

dalam memeluk Islam). Ini ungkapan ringfuas yang sangat padat. Maksudnya:

Tetaplah pada Islam danjangan pematr meninggalkanrya, sampai kalian mati.
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr mengenai firman-

Nya: 4]t* **; {2 (Dontrdakadayangbencr agamalbrahim)

ia berkata, "Orang-orang yahudi dan nashrani membenci agamanya, dan

mereka menjadikan agama yahudi dan nashrani sebagai bid'ah yang tidak

berasal dari Allah. Mereka meninggalkan agama Ibratrim, yaitu Islam. Karena

itulahAllah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW, dengan agama lbrahim."

AM bin Humaidjuga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman -Nya:'a-(ib6t p i fO*
s u n g gu h, Ka m i t e I ah m e m il ihnya) ia berkata, "Memilihnya. "

Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai/,
firman-Nya: *.-e;tAr,!.t, (Dan lbrohim teloh mewasiatkan

ucapan itu kepada anak-analcnya), ia berkata, "Mewasiatkan Islam kepada

mereka, danYa'qub juga mewasiatkan itu kepada anak-anaknya.'.'

Ats-Tsa' labi meriwayatkan dari Fudhail bin Iyadh mengenai firman-

Nya: o;1i3 ;i: $triir-' jG gako janganlah kamu mati kecuali

dalam meme luk Islam) iaberkata, "Dengan berbaik sangka terhadap Allah."
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"Adakah kamu hudir ketika Yo,kub kedatangan (tanda-tanda)

mout, ketika ia berkata kepada onak-anaknya, ,Apo yang kamu
semboh sepeninggalku?' Mereko menjawab, ,Kami okan

menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu; Ibrahim,
Isma'il dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Moha Esa, don kami hanya
tunduk patuh kepada-Nya.' Itu adalah umat telah lolu, Baginya

opo yong telah diusahakannya dan bogimu apa yong sudah homu
usahakan, don kamu tidak akon diminta pertanggung jawaban
tentong opa yorlg teloh mereka kerjakan. Dan mereko berkata,

'Hendaklah kamu menjadi penganut ogama yahudi atau Nasrani,
niscaya kamu mendapat petunjuk., Katakanlah, ,Tidak! bahkan
(kami mengikuti) ogamo lbrahim yang lurus, dan bukanlah ia

(Ibrahim) dari golongan orang musyrik.'Katakanlah (hai orang-
orong mukmin), 'Kami beriman kepadaAllah dan hepado apa yang
diturunkan kepada kami" dan apayang diturunkan kepado lbrahim,

Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunyo, dan kepada apayong
diberikan kepado Musa dan Isa serta opa yang diberihan kepoda

nobi-nabi dari Tuhon mereko, Kami tidak membeda-bedakan

seorang pun di ontoro mereka, dan kami hanya tunduk patuh
kepoda-Nya.' Maka jika mereka beriman kepoda apo yong kamu

telah beriman kepadanya, sungguh, mereka telah mendapat
petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada

dalam permusuhan (dengan kamu), maka Allah akan memelihara
kamu dari mereko. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui. Shibghoh Allah. Dan siapa yang lebih baik shibghah-
nya doripado AAah? Don hanya kepada-Nyalah kami menyembah.

Katakonloh, 'Apakah kama memperdebatkan dengan kami tentang
Allah, padahal Dia odalah Tuhan kami dan Tuhan komu Bagi kami

amalon kami, bagi komu amolan kamu, dan hanya kepada-Nya
komi mengikhloskan hatl Ataukah kamu (hai orang-orong yahudi
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dan Nasroni) mengatokan bahwa lbrahim, Ismail, Ishok, Yo'qub

dan onak cucunya odalah penganut ogama Yahudi atau Nasrani?

Katakanlah, ,Apokah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allqh,

dan siapokah yang lebih z.holim daripada orang yang

menyembunyikan kesaksian dariAllah yang ada padanya?' Dan

sekali-kaliAltah tiada lengah dari apa yang komu keriakan. Itu

odaloh umat yang teloh lalu Baginya apa yang telah mereka

usahakan dan bagimu apa yang tebh kamu usahakon. Dan komu

tidak akan diminta pertanggungiawaban tentong apa yang telah

mereka keriakon." (Qs. AI Baqarah [2] : 133-f al)

+G, i{i (Apakah knmu menjadi saksr), ada yang mengatakan

bahwa if di sini b€rdiri sendiri, adajuga yang memgatakan tersambrmg. Kalimat

tanya ini mengandung pengingkarm untuk mengmgkapkan celarrg dan khithab

ini ditujukan kepada orang-orang yahudi dan orang-orang nashrani yang

dinasabkan kepada Ibrahim dan anak-anaknya, batrwa mereka itu kaum

yahudi dan kaum nashrani. l^aluAllah menyanggah mereka dan mengatakan

kepada mereka, "Apakah kalian menyaksikanYa'qub dan mengetahui apa

yang diwasiatkannya kepada anak-analrrya sehingga kalian mengklaim itu

berdasarkan pengetahuan? Atau kalian tidak menyaksikan, bahkan hanya

mengada-ada?

' J:tt3 adalah bentuk jamak dari kata syaahid. Kata'rTi*!, tidak

mengalami tashrif (perubahan harakat akhir), karena di dalamnya terdapat

alif t a' ni t s y ang menunj ukkan j amuk.

,A*r! pada kata 5l yang pertama adalah bermakna syahaadah.

sedangkan 5! yang adalah b adol yangprtamuYang dimaksrrd dengan maut

akan menjemput adalatr tanda-tandakematian Digngtapkannya kata ti (apa)

dan bukan ;; (siana), pada firman-Nya: ;t2i.L;3tJ (Apa yang kamu

s emb ah),karena rata-rata sesembahan selainAllah adalah berupa benda-

benda, seperti berhala, api, metahari, bintang dan sebagainya. Makna:

ts * | G eOe ninSsaltai adalatr setelatr kematianku'
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:rt1)'J*AV,"="jt, gbrahim, Isma,il dan Ishak), adalah

'athaf yargmenjelaskan kalimat: iLU)', (nenek moyangmu), termasuk

Isma'il, walaupun Isma'il adalah pamannyaYa'qub, karena orangArab kadang

menyebut paman dengan sebutan bapak.

qL ([yaituJ Tuhan...) sebagai badal dari kata 'r1!1,(Tuhanmu)
walaupun diungkapkan dalam bentuk nakirah (undifinitifl. Sebab hal ini
dibolehkan, apakah setelah dikhususkan dengan sifat, yaitu k alimat: tLtj
(Yang MahaEsa), sebab dengan demikian telah terpenuhi tuntutanpenggantian

dengan sifat ini. Ada yang mengatakan, bahwa pl.Vadaposisi manshub

sebagai pengkhususan. Adajuga yang mengatakan, bihwa statusnya sebagai

hal Q<eterangan kondisi).IbnuAthiyyah berkata" "Ini pendapat yang bagus,

karena tujuannya adalah penetapkan kondisi keesaan." Al Hasaq Yahya bin

Ya'mur dan Abu Raja' membacanya, i.bl A p laan funan bapakmu), lalu

dikatakan, bahwa maksudnya adaiah Ibrahim saja. SementarV',F-1i-(s
(Ismai'il) sebagai 'athaf pada Ibrahim, demikian juga'o!.il, Qshaq),
walaupun pada hakikat Ibrahim adalatr bapaknya Isma'il dan kakeknya Ishaq,

namun Ibratrim mempunyai kelebihan yang khusus.

Ada yang mengatakan, bahwa i.Dj aaAanjamak, sebagaimana yang

diriwayat dari Sibawaih, bahwa .,ii adalatr Uentukjamak sempurna, seperti

juga halnya,rrrj. Contohnya ucapan seorang penyair:

Tatkala mereka telah jelas (mendengar) suara-suara kami

merelro pun menangis, sementara kami telah membumiksn bapak

kami

6;Jf il?, (dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya)

adalahjumlah haaliyah (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Kami

menyembah-Nya dalam kondisi kami berserah diri kepada-Nya. Az-
Zamakhsyari menyatakan, bahwa boleh juga sebagaij umlah i'tiradhiyoh,

ql!
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berdasarkan pendapatrya yang membolehkan terj adnyaj umlah i tiradhiph

di akhirungkapan.

Isyarat pada firman-Nya . j,y'. (Itulah) menunjukkan kepdda Ibrahim

dan anak-anaknya sertaY4'qub dan anak-anaknya. U @mat)adalah badal

darinya, dart Htab ar-r,yu uduiuh,.,;1L'.L, $nn g t e I ah I alu). Atau U g*ot1

sebagai lrhabar-ny4sementara ,.)r'r,-t $nng telah lalu) sebagu na ) unttrk

Ui
3r1:,;.i;k v*tp 13'i# s €tt 6Q @aa,va

apa yang telah.mereka usahakan dan bagimu apa yang telah knmu

usahakan). Sebagai keterangan kondisi mengenai umat tersebut dan kondisi

yang diajak bicara, yaitu bahwa untuk rnasing-masing dari kedua kelompok

ini adalah apa yang telah diusahakannya, tidak akan berguna baginya hasil

usaha orang lain, tidak akanmendapatbagian dari yang laindan dosaorang

lain ptrn tidak akan membahayakannya.

Yang demikian itu sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan

bahwa perbuatan pendahulunya bisa menentramkan jiwanya karena angan-

angan yang batil. Di antaianya sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits:

*; yrt'Hi 'd; 
irfu. i (Barangsiapo yang omolnya lamban, maka tidak

akai dtpercepat hasilnya)r3e Maksudnya: Kalian tidak akan mendapat

manfaat dari kebaikan-kebaikan mereka, dan tidak akan dihukum karena

keburukan-keburukan merek4 serta tidak akan dimintai pertanggr:nganjawab

atas amal perbuatan mereka, sebagaimana mereka pun tidak akan dimintai

pertanggunganjawab atas amal perbuatan kalian. Ini semakna dengan fiman-

Nya:
.-i.. ,.

UA t:: a-t:t:)f \i (Oan seorang yang berdosa tidak aknn

memikul dosa orang lain) (Qs. Az-Zttmar [39]: 7) dan firman-Nya:

5; C $y,f*, A "ft 
(Dan bahwasanva seorang manusia tiada

t3e shahih,AbuDaud,3643; Ibnu Majah,225 danAd-Darimi,344, di-shahih-kan oleh

AlAlbani.
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memperoleh selain apayang telah diusahakannya) (Qs. An-Najm [53]:
3e).

Tatkala orang-omng yahudi dan orang-orang nashrani menyatakan

bahwa hidayah itu hanya adadi tangan merek4 dan bahwakebaikan itu hanya

ada pada mereka, Allah membantah mereka dengan firman-Nya:

e)r+ $. lnaoU bahtran [komi mengikutiJ ogqma lbrahim)yakni:
Katakanlah ucapan ini hai Mutr,ammad . Nashab-nyak"o +(agama) karena

fi'l muqaddar (kata kerja yang diperkirakan), yakni: Nattabi' (kami

mengikuti). Adajuga yang mengatakan, bahwa perkiraannya adalah: nolwunu

millata ibraohrrn (kami menjadi agama Ibrahim), yakni pemeluk agamanya.

Pendapat lain mengatakan bahwa perkiraannya adalah: Bal nahtadi bi millati
ibrahim (bahkan kami mendapat petunjuk dengan (memeluk) agama ibrahim),

lalu ketika ft arfj oar-nya [partikel penyebab harakat l<asrah-nyajdibuang,

kata m il I ah-nya menj adi m ans hub.

Al A'raj dan IbnuAbi'Ablah membaca kalimat tersebut'oL, d"rrg*
rafa-,yaY,nr menjadi-: Balil hudoa millatu ibraahiim(tetapi

petunjuk itu adalah agamanya Ibrahim).

Al Hanid adalah yang berpaling dari agama-agama batil kepada

agama yang haq. Maknanya secara literal adalah yang kedua kakinya condong,

masing-masing corrdongke aratr dalam (pengket/pengkor) . Az-Zujajberkata

"Kalimat + (yang lurus) berada pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi), yakni: kami mengikuti agama Ibrahim dalam kondisi

hmrs."

Ali bin Sulaimanberkat4 " G,'L paAapsisi nashobdengan perkiraan

(dipengaruhi oleh kalimat) *4i,i (yang aku maksud). Adaptrn bila dinyatakan

sebagai haal (keterangan kondisi), maka itu keliru, karena itu tidak boleh,

sebagaimana tidak boleh m engatakan: Jaa' anii ghulaamu hindin musri' atan

(pelayan Hindun datang kepadaku dengan cepat)."

Disebutkan di dalam l/ Kasysyaf: 13 , ', adalah haal (keterangan
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kondisi) da mudhaf ilaih (penyandang kata lain), seperti ungkapan: Ra'itu

wajha hindin qaaimatan(aku melihat wajah Hindun dalam keadaan ia sedang

berdiri).,'Ada juga yang berkata, "Al floniif adalah istiqamah, maka agama

Ibrahim disebut ftanii/karena istiqamahnya, dan orang yang kedua kakinya

bengkok juga disebut afunaf karena optimisme untuk bisa lurus. Ini

sebagaimana orang yang disengat disebut saliim (selamat), dan tempat

berbahaya disebut gurun." Pendapat yang menyatakan bahura al fuaniifsecara

literal berarti condong, bukanlurus,berdalihdenganucapan seorangpenyair:

$?r'o*:t'1L:r'S'; r;Y

Bila berada di bayangan sore, aht melihatnya

condong, sementora di ujung pagi ia meniadi noshrani

Yakni bahwa btrnglon itu menghadap ke arah kiblat pada sore hari, dan

menghadap ke axah timur pada ppgi had, yaitu kiblatrya kaum nastnani. Contoh

lainnya dari ucapan seorilng penyair:

Demi Allah, seandainya bulan karena kebengl<okan pada knkinyo

niscaya tidak ada yang menandingi dia di antara para lelaki lalian

'6$iiukC: (dan bukankah [IbrahimJ dari golongan

orong *rrryrrt). Ini penyingkapan bagi orang-orang yatrudi yang mengatakarl

$ Jf* (Uzair itu putera Allah). (Qs. ArTaubatr [9]: 30) dan bagi

orang-orang nashrani yang mengatakan, $ J'$i (At-Masth ttu

putera Altah). (Qs. At-Taubah [9]: 30). Yakni: Bahwa Ibrahim tidaklah

melalorkan kesyirikan sep€fti yang kalian lahrkarU maka bagaimana mungkin

kalian mengklaim bahwa Ibrahim itu beragama yahudi atau nashrani?

- . | . ,--K;.tdt;V; $"talranlah [hai orang-orang yang beriman],
,'Kami beriman kepada Allah-) khithab-nya ditujukan kepada kaum

muslimin dan perintah untuk mereka agar mengucapkan perkataan ini' Ada

.'t zz. . t ,' -olo.' ,'.o'
t?3- J>,-dl of €J W

yi E9t 1;)tt t' *t g.';;'t"; irt

TAFSIR FATHUL QADIR 573



yang mengatakan, bahwa ini adalahl*tithaD untuk orang-oftrng kafir untuk

mengucapkannya sehingga mereka berada di atas kebenaran. Pendapat

pertama lebihtepat.

'1;.:;:fi adalah anak-anak Ya'qub, mereka berjumlah dua belas orang,

masing-masing mereka mempunyai banyak anak

As-Sabth (bentuk tunggal dari al asbaath) setara dengan kabilah pada

bangsaArab. Mereka disebut al asbaath, dari as-sabth,yaitu at-tatabu'
(berurutan), karena mereka adalah kelompok yang saling berurutan.

Ada j uga yang mengatakan: B ahwa asalnya dai os - s ab at h, dengan

harakat (pada huruf 6a), yang artinya pohon, yakni: Karena banyaknya

mereka seperti pohon. Adajuga yang mengatakan,bahwa al asbaathadalah

cucu-cucunya Ya'qub, yakni anak-anak dari anak-anaknya, bukan anak-

anaknya; karena menjadi banyak pada level mereka (cucu), bukan pada level

anakYa'qub sendiri, maka mereka (anak.anaknya) adalah afraad,bukan

asbaath.

+ *t',fi'O? $ (Kami tidak membeda-bedalun seorang pun

di antara mereka),Al Farra' mengatakan bahwa maknanya adalah kami

tidak beriman hanya kepada sebagian mereka saja dengan mengingkari

sebagian lainnya sebagaimana yang dilalcukan oleh orang-orang yahudi dan

nasrani. Adapun dalam ,4 I Kasysyaf disebutkan, "Satu ini bermakna banyak,

maka adalah benar dimasukkannya k ata 6. padanya."

.r.; rJt;t brrrrl; 6f (Maka iika merekn beriman kepada

apa yang kamu telah beriman kepadanya),lrhithab pada ayat ini juga

ditujukan kepada kaum muslimin, yakni: BilaAhli Kitab dan yang lainnya

telah beriman sebagairhana yang kamu beriman kepada semua Kitab Allah

dan para rasul-Nya tanpa membeda-bedakan sebagiannya dari sebagian

lainny4 maka srurgguh mereka telah mendapat petur{uk.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kata S adalah sebagai

tambahan, seperti halnya pada firman-Nya: l? AX oJ) (Tidakada
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sesuotu pun yang serupo dengan Dia) (Qs. Asy-Syuuraal42l: ll), dan

seperti ucapan seorang penYair:

{fuy'Y1r
Maka jadilah kalian seperti dedaunan yang dimalan ulat'

Ada juga yang mengatakan bahwa penyamaan ini adalah antara dua

keimananan, yaitu: Fain aamanuu bimitsli iimaartilatn (maka jika mereka

telah beriman seperti keimananmu). Hal ini dalam kitab Al Kasysyaf

disebutkan: "Ini termasuk pembungkaman, karena sesunggUhnya agama yang

haq hanya satq yaitu agama Islam." Ia melanjutkan, "Yang dimaksud adalatt

Bila mereka memeluk agama lain seperti agama kalian yang sama dalam hal

kebenaran dan kelurusannya berarti mereka telah mendapat petunjuk." Ada

juga yang mengatakan bahwa ba' di sini (yakni pada kalim n ,b) adalah

tambahan. Ada juga yang mengatakan, bahwaba' iruhanya sebagai kata

bantu.

Asy-Syiqaaq adalah bentuk jarnak dai syaqq yang artinya sisi. Jadi

seolah-olah masing-masing dari kedua kelompok berada di satu sisi yang

berseberangan dengan sisi kelompok lainnya. Ada juga yang mengatakan,

bahwasyiqaaqdianrbildariperbuatanyangyasyuqqu(merwtitkan)dan

menyulitkan. Jadi masing-masing dari kedua kelompok itu berambisi untuk

melakukan suatu perbuatan yang menyulitkan kelompok lainnya. Daq ayat

ini bisa dimaknai dengan kedua pengertian tersebut, seperti juga halnya

perkataan seorang penyair:

ii, S rr;Lu,tf1

Jilra tidah maka ketahuilah, bahwa kami dan kalian.

adalah para pendosa selama kita saling bermusuhan-

Penyair lainnya mengatakan:
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fAitir
Sampai l<npan kau membunuh para ulama secaro biadob

serto bangga dengan permusuhan dan kemunafikan.

'ii'&r|;3 (makoAllah aknnmemelihora kamu dari mereka)

ini janji dari Allah Th'ala untuk Nabi-Nya, bahwa Dia akan memeliharanya

dari mereka yang berpaling, yang memusuhi dan menyelisihiny4 dan Allah

telah memenuhi janj i-Nya itrr, yaitu tatkalaAllah menunrrkan bantuan terhadap

Bani Quraiztrah, Banin Nadhir dAn Bani Quainuqa'.

{'+ phibghah Allah), Al Akhfasy dan yang lainnya berkata,

"Yakni agamaAllah." Iajugaberkato; "Iri padaposisi nashab sebagai badal

(pengganti) dai millah (agama)."

Al Kisa'i berkata, "[ni pada posisi nashab dengan perkiraan -di
pengaruhi oleh kata- ittabi'uu (ikutilah), atau sebagai dorongan, yakni:

Laksanakanl ah.- Az-Zujaj lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan

bahwanashab-nyainikarenasebagaibadalQtengganti)daimillah(agarna),

demikianjuga yang dikatakan olehAl Fara'. Disebutkan dtdalartAl Kasysyaf

bahwa ini adalah mashdoryang menekankan sehinggamenempati posisi

nashabyang dipengaruhi oleh kalimat: a|Vgl; (Komi beriman kepada

Allah),sebagaimana ma4shub-nyakalimat yang mendatrului :'ifi Gt (Allah

m enj anj ii kan)3 | . Kata + mengikuti format fi ' I ah y arrg berasal kata

shabagha, seperti halnya jilsah dari jalasa. Statusnya sebagai haal

(keterangan kondisi), yaitu kondisi yang dikabatkan oleh shabgh (celupan).

Maknanya: PenyucianAllah, karena keimanan adalah penyucian jiwa."

Demikianjuga pendapat Sibawaih, yakni *bagan mashdaryang menekankan.

Para mufassir menyebutkan, bahwa asal mulanya adalah karena orang-

orang ndshrani biasa mencelupkan anak-anaknya ke dalam air, yaitu yang

mereka sebut pembaptisan, dan itu mereka anggap sebagai penyucian bagi

anak-anak tersebut. Bila mereka telah melakukan itu, mereka berkata,

'skt j\gtitur: g6t'*t
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"Sekarang, ia benar-benar telah menjadi seorang nashrani." MakaAllatr

membantatr mereka dengan firman-Nya { t+ 
6hib gtah Allal), (cnhtpn

Allah) yakni Islam. Pengungkapan kata shibghah adalah sebagai

pinjaman. Contoh ungkapan shibghah sebagai pinjaman dalrm ,syair salah

smrang pujangga suku Hamdan:

orr-ro.'..o.1.,

i-,.z.Jl ,., JlJ..,o -*,
\-' J'

) t ,t,
-^1:* & ;.€t JS:

uiyif 3ri t4..
l:l--P

Dan setiap orang mempunyai celupan,

namun celupan Hamdon adalah ce@an terbaik

Kami mencelupkan itu pada anak-anak kami,

maka hormatilah celupan kami saat mencelup.

Adajuga yang mengatakan, bahvta shibghohadalah mandi bagi yang

hendak memeluk Islam, ini sebagai ganti dari perrbapisar nashani. Derrikian

yangdisebutkanolehAlMawardi.AlJauhariberkata, "shibglraltATlahadalatr

agama-Np-" Ini menegaskanpendapatyang telahdikemukakanolehAl Frra'.
Ada jugayangmengatakan,bahwashibghahadalahl*ritan.

ifr Cg+.gi$ {Xotot*nlah, "Apakoh kamu memperdebatknn

dengan lrami tentang Allah") yakn: Apakah kalian akan beradu argumen

dengan kami mengenaiAlla[ yaitu mengenai agama-Np, png dekat dengan-

Nya dan menuju kepada-Nya. Ini karena mereka mengatakan,

f*1i Fi'p|'rrZ (Kami ini adalah anak-anak Allah dan kctrasih-

kekasih-Nya). (Qs. Al Maa'idah [5]: l8) Ibnu Muhaishin membacanya:

i: r$;t (dengan me ng-idgham-|,an(memasuliil<an) karena kesamaan dua

huruf(yakni ruz).

#;J ej ft Qtadahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan

kamu), yakni: Kami dan kalian sama-sama bertutrankan Dia dan menghamba

kepada-Nya, bagaimana bisa kalian mengklaim bahwa kalian lebih utama

,

*
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daripada kami danberdebat dengan kami mengenai itu?

P f.:i t:t*t-uj 6tagi kami amalan kami, bagi kamu

amalan lcCImu),yakttr: Kami mempunyai amal, dan kalian pun mempunyai

amal, maka kalian tidak lebih berhak terhadap;flah daripada kami. Yang

demikian ini seperti firman-Nya: o:sJ*i 63J""J' €t ,* J.,W
$F V i C f i3i't'ptU (M a ka t* t o l* n I o h, * 

B a gi ku p e lce ri a a nlat

dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku

kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu keriakan")

(Qs.Yuunus [0]: al)

t# il ';t (dan hanyakpada-Nya kami mengikhlaslran hati),

yakni: Kami adalah orang-orang yang tulus dalam beribadatU tidak seperti

kalian, padahal ini merupakan standar untuk menentukan keutamaan, dan

kriteria yang menyebabkan pelakunya lebih berhak terhadap Allah SWT

daripada yang lainnya. Bagaimana bisa kalian mengklaim, bahwa kami tidak

lebih berhakterhadapNya daripada kalian? Ungkapan ini mengandung celaan

terhadap mereka dan merupakan vonis atas debat yang mereka kemukakan.

'r;#'ll (Atautwh kamu [hai orang-orang Yahudi dan NasraniJ

berkata), Hamzah,Al Kisa'i dan 'Ashim dalam riwayat Hafshmembacanya:

'"; ;5 dengan ra' bertitik dua di atas.

Berdasarkan bacaan tersebut, maka ii ai si"i sebagai penyeimbang

hamzah (yakni i) paaa firman-Ny a: vN (Apakah kamu

memperdebatksn dengan kami), yakni: Apakah kamu hendak berdebat

dengan kami tentangAllah atau kalian mengatakan bahwa para nabi itu

memelukagamakalian?

Adapun berdasarkan bacaarrya'bertitik dua di bawah (yakni'oi fi),
maka |f A sini Uerairi sendiri, yakni: Bahkan mereka mengatakan.

'ifi; *t #; $ {xotot anlah, "Apakah kamu yang lebih

mengetahui otaukah Allah')ini mengandung celaan, yakni: Sesungguhnya

Allah telatr mengabarkan kepada kami, battwa mereka (para nabi itu) tnrkanlatr

578
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para pemeluk agama yatludi dan bukan pula para pemeluk agama nashrani,

namun kalian mengklaim bahwa mereka itu para pemeluk agama yahudi dan

para pemeluk agama nashrani. Apakatr kalian png lebih tatru ataukahAllah?

ct;, (dan siapakah yang lebih zhalim), ini kalimat tanya,

maksudnya: Tidak ada seorang pun yang lebih zhalim , "':r43 i:a
$ g i:ry @arifada orang yang menyembunyilan kcsaksian dari

hbn io"s iaa paaanyal. Kemtmgkinan maksudnya adalatr sebagai celaan

bagi Ahli Kitab, karcna sebenamya mereka mengetahui bafuwa para nabi itu

bukan pemeluk agama yatrudi dan bukan pula pemeftrk agama nasbrani, tapi

mereka itu pemeluk agama Islam. Namtrn para Ahli Kitab ittl menganiaya diri

mereka sendiri dengan menyembunyikan kesalsian ini, batrkan mereka malalt

menyatakan kebalikanrryra maka ini menrpakan dosa png lebih besar dadpada

sekadar menyembunyikan kesaksiaru sehingga tidak ada orang yang lebih

zhalim daripada diri mereka.

Kemungkinan juga, maksudnya adalatr: Bahwa seandainya kaum

muslimin menyembgnyikan kesaksian ini, maka tidak ada orang yang lebih

zhalim daripada diri mereka sendiri. Dengan pEngemian ini, yang maksrd ayat

ini adalah sebagai bantahan bagiAhli Kitab. Adajuga )ang meltgahkm' bahwa

maksudnya adalatr: sifat-sifat Muhammad SAW png mereka sembunyikan
, --

3# t* J*r'ifr Ct (Don 
"tali-tati 

Allah tiada lengah dmi apa

yang l<amu keriat&$firman ini mengandgng ancaman yang sangat keras,

yaitu ancaman yang tidak ada lagi ancaman yang lebih keras dari ini. Di sini

juga terkandung pemberitatruan Allah SWT, balnra Allah tidak akan

melewatkanpenyiksaan merekakarenakeztralimanpng bunrk dandosapng

besarini.

KemudianAllatt swr mengulangi fiman-Nya t *sg'-''si.jjcl;r
(Itulah unat yang telah lalu)hingga akhir aya! karena ayat ini mengandung

ancaman yang merupakan maksud rngkapan ini'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr mengenai firman-
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Nya: lT-ra=i J5it (Apakah ksmu menjadi saksi),yakni: Ahli Kitab. Ia

juga meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: ;T1ta3, F't
(Apalrnh l<nmu menjadi sal<si)Iaberkata, "Tidak orang yahudi, tidak pula

nashrani, bahkan tidak ada orang lain yang menyaksikan Ya'qub saat

mengambil sumpatr atas anak-anaknya ketika ia hampir dij emput matrt, yaitu

agar mereka tidak menyembah kecuali Allah. Ialu mereka mengikrarkan itu
dan Ya'qub mempersaksikan atas merek4 bahwa mereka telah mengikrarkan

penghambaan merek4 bahwa mereka adalatr orang-orang yang berserah diri."
Iajuga meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia berkata, "Kakekjuga berarti

bapak." Lalu ia membacakan ayat ini. [Yakni bahwayang dimaksud dengan

aabaa'ini adalah kakek (nenek moyang)]. Ia juga meriwayatkan dari Al
Aliyah berkenaan dengan ayat ini, ia berkata,'?amanjuga disebut bapak,"

Iajuga meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkarl "AMullah bin Shuriya si buta

sebelah mengatakan kepada Nabi SAW, 'Tidak ada petunjuk kecuali
yang kami anut, karena itu ikutilah kami watrai Muhammad.' Orang-orang

nashranijuga mengitakan seperti itq maka berkenaan dengan merekaAllah

menurunkan: l:Sriir3 -aiS3t (Jaditah kamu penganut agama Yahudi)

al aayah."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya : l3"i,ia berkat4 "Yang dii*uti." Keduanyajuga meriwayatkan

dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya : t1;L,ia berkata, "Berhaji." Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata, *Al flaniif
adalah yang lurus." Iajuga meriwayatkan dari Khushaif, iaH<at4"Al flaniif
adalah yang mumi." Ia juga meriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata,

"Al flaniifadalah yang beriman kepada semrn rasul, dari awal sampai

al(hir."

Ahmad pernah meriwaliatkan dari Abu Umamab ia berkat4'Rasulullatr

SAW bersaMa : -rilij'Jit 
*u, 4. <n* diutus dengan kelembutan dan
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kemurahan)"tao Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al Bukhari dalan Al Adab

At Mufraddan IbnuAl Mundzir dari IbnuAbbas, ia berkata, "Ada yang

bertanya:'Watrai Rasulullah, agama apa yang Paling dicinaiAllatr?' Beliau

menjawab:''^;,lLst3r$Ai(Kelembutandankcmurahan)"ratDiriwayatkan

juga seperti itu olehAl Hakim datam tarikh'nyadanlbnuAsakir dari hadiS

Sa' d bin Abdullatt bin Malik Al Klnrza' i wata marfu

Ahma4 Muslim,Abu Daud danArrNas'ai meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Dalam slralat dga raka'at fajar' pada raka'at pertamanya

Rasulullah SAW pernatr membaca ayat yang terdapat di dalam (suratt) Al

Baqaratr : KU V'lt;'r; i (Kot akant oh, " Kom i b er im an kcpa d a Alt a n")

semuanya, dan pada raka'at keduanya (beliau membaca), i|i&t;
S#tit't' ,Zli (Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah

balwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri)ta2

(Qs. Aali'Lnraan [3]: 52)

AI B*hari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata,'?ara

Ahli Kitab membacaAl Kitab dengan batrasa Ibraoi dan menafsirkannya

dengan bahasa Arab kepada orang Islam,-lalu Rasulullah sAw

u"ouuau, lu,r3T 
,iit ei.St ri yS' Stl tfiU t (Jansantohkatian

mempercayai Ahti dan iangan pula mendustokan mereka, dan

katakanlah, "Kami beriman kcpada Allah') al aayah-"r{3Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al Asbaathadalah anak-anak

Ya'qub. Mereka ada dua belas orang, masing-masing mereka menurunkan

satu umat di antara manusia." Diriwayatkanjuga senrpa itu oleh Ibnu Jarir

dan IbnuAbu Hatim dari As-Sa'di. Demikian juga yang dikemukakan oleh

w Dha'rtAhmad, 5t266 didalamnya terdapat Ali bin Yazid dan telah di4ha'if-kan
olehAlAlbani.

farhasan,Al Bukhari secara muollaq,l/l l6lfattr;Atrmad,18.26 danAl Haitsami dalam

AlMajma,,l/50.AlAlbanimenyebutkannya dalamAsh-shahihah,ES,dmdi-hasan-
kan karena adanya hadits penguat.

w Shahih, Muslim, I 1502 dari hadits Ibnu Abbas.
t'? Shahih, AlBukhari, ,t485, dari haditsAbu Hurairah.
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Ibnu Katsir di dalam Tafsir=nyadari AbuAl Aliyall Ar-Rabi' dan Qatadah.

Ibnu.Jarir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi di dalarnAt Asma' wa Ash-

Shfat meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kalian
mengatakan= :&1 6 )+)i;T t:$ (Maka jipa merepa beriman kepada

apa yang kamu telah berimon kepadanya), karena sesungguhnyaAllah

tidak ada yang menyerupai-Ny4 akan tetapi katakanlatr: :r',;.l;,,€.iu. t';rl orl

(Jika mereka telah beriman kepada opo yang kamu telah beriman
kepadanya)"

Diriwayatkan oleh lbnuAbi Daud di dal atrr Al Mastwfuif dnAl Khathib

di dalam Tarikhnyadari Abu Jumrah, ia berkat4 "IbnuAbbas membaca:

:&1 aiu. t'y;T b'! <lito merela tclah beriman kipada apa yang kamu

telah beriman kepadanya)" IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAbuAl
Aliyah mengenai firman-Ny u, 99 C ftc.p (sesungguhnya merelca

berada dalam permusuhan [dengan kamu) iabe*ata"(Yakni) terpisah.'l

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Ftratim meriruayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya, $ + (Shi b ghah All ah) laberY,ata"Agama Allah." AM bin
Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkat4 '?itrallAllatl
yang manusia difitahkan padanya." Ibnu Mada\ iaih danAdh-Dhiya di dalam

Al Mukhtaraft meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau

bersabda: irsri ,}rr tr*, ,,Sui ,l!*r'f|y A'i U $a|y.t"i Ebi',*\ir'trti.irj-!i *t u ,d ,& ,;$r'€;j,y'!iA ,;:rr u',t:
* eqk tttl'til;V\it (Sesungguhnya Bani Israit mengatakan,

"Hai Musa, apokoh Tuhanmu mencelupmu?" Musa menjawab,
" B e r t ahtt- ol a h ka I i a n ke p a d a A I I a h." L alu Tuha nnya m e ny e runy a,,, H oi
Musa, apakah kaummu menanyaknn kepadamu, 'apakah Tuhanmu

mencelupmu?'Moka kntakanlah 'ya'. (Karena) Afu mencelup worna-
warna; Merah, putih, hitam dan semuawarno dalam celupan-e).Dan,
Allah menurunkan kepada Nabi-Nya: + $ gl*i t:t $*
(shibghah Allah. Dan siapa yang lebih baik sibgah-nya daripada Allah?)
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Diriwayatkan juga oleh IbnuAbu Hatim dan Abu Asy-Syaikh di dalam l/
Azhamah dari Ibnu Abbas secara mauquf. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan

IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Sesungguhnya

orang-orang yatrudi itu mencelup anak-anaknya menjadi pemeluk agama

yahudi, dan orang-orang nashrani juga mencelup anak-anaknya menjadi

pemeluk agarnayatrudi, sedangkan celupanAllatr adalalr lslam, dan tidak ada

yang lebih baik celupannya daripada celupan Islam, dan tidak ada yang lebih

suci, yaitu agamaAllatr yang dengannyaAllatr rnengutus Nuh dan para nabi

setelalrrya'

IbnuAn-Najjar di dalam TariWr Baghdadmeriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya lfr * tgibgtuh Ailah), ia berkata, "Putih."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

t:3Ft#i (Apakah kamu memperdebatkan dengan lca*D, ia berkata,
*Apakah kalian hendak bertengkar dengan kami." Ib,nu Jarir meriwayatkan

darinya" ia bertata "Apakah kalian hendak mendebat kami."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya , 3i rc1 3 ,f *t ;t (dan siapakah yang lebih zhalim

daripada orangyang menyembunyikan kcsaksian) Ia berkata, "Mereka

adalahAhli Kitab yang menyembunyikan Islam padatral mereka mengetatrui

bahwa itu adalatr agamaAllatr, dan mereka malatr menganut agarna yatrudi

dan nashrani serta menyembunyikan Gtattrs) Muhamma{ padeihal mereka

tatru batrwa beliau adalatr uh$anAllah."AM bin Hrmaid dan Ibnu Jarirjuga

meriwayatkan senrpa itu dari Mujatrid. Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa

itudariAlHasan

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr danAr-Rabi' mengenai firman-

Nya: .ijlj.3 ':S.ttt 
(Itutah umat yang teloh lalu) Ia berkata, "Yakni

Ibrahim, Isma'il, Islraq, Ya'qub dan anak-anaknya."
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L.

Wryc csi'& * ;ii c, 6i ;;TiAi'Jfi,
@-"a#Y?JypJt:-t';t{-,y a*-qp\to;-,Sl

il3YrJ !l

@ry)u:iloa\ffi
"Orang-orong yang kturang r*otnyo di antara manusio akan

berkata,'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dori

kiblatnyo (Baitul Maqdis) yong dahulu mereko telah berkiblat

kepodonyo?' Kotakanloh, 'Kepunyafln Alloh-lah timur dan barat;

Dia memberi petunjuk kepada siopa yang Dia kehendoki ke ialan
yong lurus.' Dan demikian (pulo) Kami telah meniadikan kamu

(umot Islam) umat yang adil dan pilihan ogar kamu meniadi saksi

otas (perbuatan) manusia dan ogar Rasul (Muhammod) menjadi

soksi atos (perbudtan) kamu- Dan Komi tidok menetapkan kiblat

yong menjadi kiblatmu (sekarang) kepadanya melainkan agar Kami

mengetahui (supaya nyato) siapa yong mengikuti Rasul dan siapo

yong membelot Dan sungguh, (pemindahan kiblot) itu terasa.

sangot berot, kecuali bagi orang-orong yang telah diberi petuniuk

oleh Allah; dan Allah tidak okan menyia-nyiakan imanmu.

SesunggahnyaAllah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang leepada

manusia." (Qs.AI Baqarah l2lz 1424a3)

'J-fu, (akan berkata), ini pemberitahuan dari Allah SWT kepada

Nabi-Nya SAW dan kaum mukminiq bahwa omng-orang yang kurang akal

6

tiL6r 6*e3, € -e'J;!i6rdt
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dari kalangan yahudi dan kaum munafik akan mengatakan perkataan ini saat

dialihkannya kiblat dari Baitut Maqdis ke arah Ka'bah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna: l# (alan berkata)

adalah ungkapan tentang yang sudah lampau yang diungkapkan dengan lafaztr

masa sekarang untuk menunjukkan kesinambungan dan keberlanjutannya'

Pendapat lain mengatakan, bahwa pemberitahuan ini terjadi sebelum

dialihkannya kiblat ke arah Ka'bah, dan gunanya adalah, bahwa

pemberitahuantentang sesuatu yang tidak disenangi sebelum kejadiannyaakan

terasan ringan saat terjadinya, melunturkan rasa takut dan meredakan

kedahsyatannya.

'fiAi adalah bentuk jamak dari as=safiih, yaitu pendusta,

pembohong, yang mey. akini kebalikan yang diketahuinya Demikian menurut

sebagiah ahli bahasa. Disebutkan di dalamr4/ Kasysyaf. "Mereka adalah

yang nalarnya rendah.l' Sepeni itu pula yang disebutkan di dalaml/ Qamus -

Penafsiran kalimat tersebut telah dikemukakan saat pembalrasan ayat yang

berkaitan: )3 +; $\{Xrruoti orangyang memperbodoh dirinya

s endir)(Qs. Al Baqarah [2] : I 30), silakan merujuknya.

t4ji " 
(Apakahyang memalingknn mereka fumat Islam])adalah:

Apa yang memalingkan mereka.

,#Li;g ,1i'# * (dari kibtatnya yans dahulu mereka

telah b e rkiblat kepaadanya?)yaitu: Baitul Maqai1..{tu fllatr 
menjawab

mereka dengan firman-Nya cidlj A;;.Sl *.,f (Katakanlah

fMuhammadJ, "Milik AllahJah timur dan barat') sehigga Dia berhak

memerintahkan menghadap ke arah mana saja yang dikehendaki-Nya

';6-;.s#- (Dia memberi petuniuk kcpada siapa yang Dia

ftehendaki)dalam firman ini tersirat bahwa pengalihan kiblat ke aratr Ka'balt

adalah sebagai petunjuk bagi Nabi SAW danparapemeluk agamany4 kepada

jalanyangbenar.

f,r:GiV:t4t (Dan demikian (puta) Kami telah menjadikan
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lcamu [umat Istamfi,yakni: Seperti kondisi itulah kami menjadikan kalian.

Adayang mengatakarq batrwa maknanya adalah: Sebagaimana halnya Kabah
yang berada di tengah bumi, maka begitu pula kami meqiadikar.r kamu sebagai

umat pertengahan. Al Wasath adalah yang terbaik dan adil. Ayat ini
mengandturg dua kemungkinan makna dan di antara ungkapan yarg mencakup

kedua maknanya adalah ucapan Zt/rran :

Mereka adalah laum yang adil, dimana para makhluk rela dengan

lcetetapan mereko,

(yaitu) bila suatu malam telah turun sebagian besamya.

Seperti itu pula ucapan penyair lainnya:

4,u*t\i;\i * r-;rL

Kalianlah warga yang terbaih merelca hanya tahu

urusan kecil atau salah satu urusan besar

Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang penafsiran al

wasath ini, yaitu adil, sebagaimana png nanti akan dikemtrkakaq maka silakan

merujuknya- Ungkapan lainnya adalatr syairnya Ar-Rajiz:

G,7;;\i e'6kt
tlbCv otJi-;l
thriv €6tu';)

Janganlah engkau menangani perkora secara lalai
janganlah englcau meminta bila permintaanmu berlebihan

tapi jadilah perekat manusia yang tidak memihak

'#.J_qlr' cl-.\i1 r'1.'#.i6ti ;; Lr, i

, . l, . .1. xil
G> b-, tl a-;l.l
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Karena yang pertengahan itu tidak berlebihan dan tidak pula kurang,

maka menjadi terpuj i. Yakni: Umat ini tidak bersikap berlebihan seperti sikap

kaum nashrani terhadap Isa, dan tidak pula bersikap kurang seperti kaum

yatrudi terhadap para nabi mereka. Dikatakan: Fulaan ausathu qaumihim

ata,r- w aas ithuhum, yakrifulan orang yang pding baik di antara kaumnya-

q&i &;r:#\;;4 (agar kamu meniadi saksi atas

[perbuatanJ manusio),yakni pada hari kiamat nanti kalian akan bersaksi

untuk para nabi mengenai umat-umat merek4 bahwa para nabi itu telah

menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk

disampaikan kepada umat-umat merek4 dan Rasulullah SAW menj adi sa}si

atas umatnya, batrwa mereka telah melahrkan apayang diperintahkan kepada

beliau untuk disampaikan kepada mereka. lni seperti-pada- firman-Nya:

tlto ti.,S* pit ;:r,: *i f ncl$,;;<t (Maka

bagaimanakah [halnya orang-orang kafir nantiJ, apabila kami

mendatangkan seorang saksi [rasul] dari tiaytiap umat dan Kami

mendatangkon kamu [MuhammadJ sebagai saksi otas mereka itu

[sebagai umatmuJ). (Qs.An-Nisaa' [4]:41). 
,

Ada yang berpendapat, batrwa firman-Nya # (atas [perbuatanJ

lromu), mak sfrnya adatah lalwm(untuk kalian), yakni: Beliau bersaksi untuk

kaliantentang keimananAdajugapng mengatakan, bahwamaknanya adalah:

beliaubersaksiataskalianbahwatelahdisampaikankepadal@liarlDisebutkan

di dalam r4l Kasyryaf. Karuasaksi tutradap yang disalsikan posisirya seperti

pengawas dan pengintai, maka diungkapkan dengan benhrk kata yang

mengandungmaknalebihtinggi(yaY,sisyahiidbfr,ansyaahrd).Iniseperti

padafirrnan-Nya: '1 Zo'lf *Ktj loanAtlah MahaMerry:yryi
segala sesuatu) (Qs. Al-Mujaadilah [58]: 6), dan fimran-Nya: glc.:S
'V #",y *eli}y*)| lEngkau-tah vang mengawasi

merelra. Dan Engftau adalah Maha Meyaksikon atas segala sesuatu).

(Qs. Al Maa'idah [5] : I 17)

Segolongan mufassir mengatakan, batrwa makna ayat ini adalatr:
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Sebagian kalian menjadi saksi atas sebagian lainnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah: Agar kalian menjadi saksi atas

manusia di dunia unttrk hal-hal yang tidak bisa dibenarkan kecuali dengan

kesaksian orang-orang yang adil. ksyaAllah nanti akan dikemukakan riwayat-

riwayat yang marfu ' mengenai makna ayat ini.

Diakhirkannya lafa/r- dL (atas) dalankesaksian umat ini atas manusia

(yakni: Syuludaa'a 'alanruas),dandidatrulukannyakataini dalarnkesaksian

Rasul atas mereka (yakni: 'Alaikum syahiidan), karena maksudnya,

sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Kasysyaf,bahwa pada redaksi

pertama adalatrpenetapan kesaksianmereka atas umat-uma! sedangkan pada

redaksi kedua adalah pengkhrsrsan mereka dengan menjadikan Rasul sebagai

saksi atas mereka.

-tilr;-? Cli"i4iti+C3 (Dan Kami tidak menetapkan

kiblat yang menjadi kiblatmu [sekarang]), tentang firman ini ada yang

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kiblat ini adalah Baitul Maqdis,

yakni: Tidaklah kami menjadikannya (sebagai kiblat) kecuali agar Kami
mengetahui (supaya nyata) siapa yang menunrti dan siapa siapayang berpaling.

Ini ditegaskan oleh firman-Ny", -t77L,,* Oang menjadi kiblatmu

[sekorang)," bila ayat ini diturunkan setelah dialihkannyakiblat ke arah

Ka'bah. Adajuga yang mengatakarl bahwamaksudnya adalah: Tidaklah kami

menjadi kiblat yang sekarang engkaumenghadap ke arahnya setelah dulu

engkau menghadap ke Baitul Maqdis, kecuali karena tujuan tersebut. Dengan

pengertian ini, kalimat .li U.r-a*u haal (keterarg,ln kondisi). Ada j uga

yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah kiblat yang dulu beliau

menghadap ke arahnya sebelum menghadap ke arahBaitul Maqdis, yang

mana dulu ketika masih di Makkah beliau ke Ka'bah, kemudian

setelatr hijrah beliau menghadap ke aratrBaitul lvlaqdis unnrk membujuk kaum

yahudi, kemudian dialihkan ke arah Ka'bah.

'9.$l(Melainkan agar Kami mengetahui [suprya nyataJ), ada

yang mengatakarq bahwa yang di maksud dengan 'mengetatrui' di sini adalatr
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'melihat'.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksud ayat tersebut adalatr:

Agar Kami mengetahui itu ada lagi berlaku. Demikian penafsiran

redaksi yang menafikan ilmu Allah SWT, seperti juga firman-Nya:

;t:# * *: i j;r; r-{i "fi W (D an s upaya At t ah m e mb e dakan

orang-orang yang beriman [dengan orang-orang fofir] dan supoya

sebagian lramu dijadikan-Nya [gugur sebagaiJ syluda)(Qs. Aali Imraan

[3]: la0).

6#i un oP (Dan sungguh, [pemindahan kiblatJ itu terasa

sangat berat),yakni: Illao lrabiiratan (kecuali terasa berat), sebagaimana

yangdikatakanolehAlFarra',bahwa olAarr lf bermalsra 6 dan {t. Uu-u
Bashratr berkat4 "Ini beban berat yang terasa rngan." Dhamlr (kata ganti)

pada kata .ik kembali kepada apa yang dittrnjukkan oleh kalimat:

W;3 iii1ii ti'l;C2 (Dan Kami tidak menetaptran kibtat yang

menjadi kiblatmu [sekarang]), yaitu: at-tafowiilah (pengalihan), at-

tawalliyah (menghadapkan), al ju'lah (menjadikan) atau ar-riddah
(pembalikan). Demikian makna-makna yang disebtlkan olehAlAkhfasy.

Bisa jlrga dhamir tersebtrt kembali kepada kiblat, yalari: Dan sunggrrh,

pemindalran ke aratr kiblat yang dahulu engkau pernah menghadap ke arahnya

ituterasa sangat berat, kecuali bagi orang-omngyangtelatr diberi pehmjuk

olehAllatr. Maka hati mereka pun menjadi lapang karena membenarkanmu

dan akal menerimapun apa yang engkau sampaikan Pengectralian ini sangat

melegakarl karena sebelumnya merupakan rcdaksi p€nafian yang ktrat, Vakni

batrwa perkara ini tidak ringan dan tidak mudalr, kecuali bagi orang-orang

yang telatr diberi petunjuk olehAllalr
,

#-L'&,'fritk C5 (dan Attah tidak akan menyia-nyiatran

imanmu). Al Qurthubi berkata, "Para ulama sependapat batrwa ayat ini
ditunmkan berkenaan dengan orzmg-oftutg yang telah meninggal dwria yang

ketika masih hidup mereka menghadap ke aratr Baitul Maqdis."Kemudian ia
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berkat4 "Maka (pada ayat ini) Allatr menyebut shalat dengan sebutan iimaon,

karena mencakup niat, ucapan dan perbuatan"r{

Ada jugayang mengatakan, maksudnya adalah: Keteguhan kaum

mukminin dalam beriman saat dialihkannya kitlat dan tidak gundah seperti

gundahnya yang lain Pendapat pertama lebih t€pat dan tayak dijadilcn paiokan

berdasarkan riwayat-riwayat tentang penafsiran ayat ini yang bersumber dari

Nabi SAW.

Ar-Rouafadalah yang banyak belas kasihannya" dan ini lebih tinggi

dari kasih sayang. AbuAmr binAl Ala' berkata, "Ar-Rafah (belas kasihan)

lebih besar daripada ar-rahmah (kasih sayang), namun maknanya

berdekatan"Abu Ja'far bin Yazid IbnuAl @'qa membacanya Usi,t^W
hrxuf hamzah, ini dialek Bani Asa. Contohryra ucapanAl Walid bin Uqbah:

'^K)t#Ar71
Dan dia seburuk-biruk para penuntut, maka janganlah engkau

menjadi dia

pembunuh pamannya yang sangat betas kosiah lagi sangat

penyayang-

Al Buktrari, Muslim dan png lainrya meriuiaSadran dfliAl Bara', bahwa

ketika pertama kali Nabi SAW tiba di Madinalq beliau singgah di tempat

paman-pamann),a dari golonganAnshar, dan beliau stralat dengan mengbadap

ke arah Baitul Ivlaqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, sementara

itubeliaumenginginkanagarhblatryake rahBainrllah (Ka'balD. Shalat yang

pertama kali beliau lalarkan --dengan menghadap ke arah Ka'bab- adalatt

shalat Ashar, ikut pula beberapa orang (sababat beliau) shalat bersama beliau

Lalu salah seorang dari yang telah ikrtr shalat bersma beliau itu keluar, lalu ia

melewati shalatjama'ah di dalam masjid png sdmg ruku', ia pun berkata,

t{Al Qurthubi,lll57.

f")t;;\1)t *,jq
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*Aku bersaksi kepadaAllatr. Sungguh aku telah shalat bersamaNabi SAW

dengan menghadap ke arah Makkah." Maka para jama'atr itu pun berputar

kearahBaitullalr"Padalralorangorang1lahrdimenginginkanagarshalatbeliau

itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka paraAhli Kitab, tatkala beliau

mengUbah aratrnya ke Baitullah" mereka mengingkari itu. Sementara ada

sejumlatr orang yang telah meninggal dunia sebelum dipindahkanrya kiblat ke

arah Baitullab yakni mereka yang terbunuh dalam peperangan, maka kami

tidak tatru apa yang har,us kami katakan.tqntang mereka. Lalu Allatt

menurunkan: +)iii qa\fi gi*-\e;A.Kt Sk 6t (M,
Atlah tidak ain *rnyto-rryiot i imanmu. Sesungguhrrya Altah Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang kcpada manusia)"taj

Selain ini adajahrrjahrperiwal'atan lairrrya am reaarcirrya bermiripan'

Ibnu Jarir,IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi mtriwayatkan

dari IbnuAbbas, ia berkata, "sesunggutrnya yang pertama kali dihapuskan

dariAl Qur'an adalatr mengenai kiblat.'IbnuAbu Syaibab, Abu Daud dalam

nas ilrh-nya &nAl Baihaqi di dalam sunan-nyameriwayatkan dari IbnuAbbas:

Batrwa ketika di Makkah, Nabi SAW pernah shalat ke arah Baitul Magdis,

padatral Ka'bah berada di hadapannya- Setelah enam belas bulan pindah ke

MadinalL Allah mengalil*h4rya ke Ift'bah- Mengenai hal ini masih da hadits-

hadits lainnya yang isinya seperti yang telah dikemukakan tadi. Telatl

diriwayatkan juga sejumlatr hadits mengenai saat diturunkannya pedntatl

mengalihkan kiblat, dan cara berputamya orang-orang yang sedang shalat

saat sampainya khabar ini kepada mereka padahal mereka sedang shalat.

Maka tidak perlu kami betpar{ aog lebar mengupasnya

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahma{An-Nasa'i,At-Tirmidzi

dan ia men-shahih-kanrrya,Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban,

Al Isma'ili dalam shahih-nyasertaAl Hakim dan ia telatr men-shatrih-

kannya, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya:

t'5 Muttafaq alafi,Al Bukhari,44E6l7252dan Muslim, 1R74.
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,irt{i {:1+.gJ:rU) (Dan demikian [putal Kami telah

menjadilan kamu [umat klamJ umat yang adil dan pilihan),iaberkata,
66-Yalcri:-yang adil."ta6 Diriwayatkanjuga seperti itu oleh Ibnu Jarir dari

Abu Hurairah dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Jarir

dari IbnuAbbas.Ahma{Al BukharlAt-Trmidzi,An-Nasa'i danpng lainnya

meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda:

Ji,p iuSx; r*,'5.:€,i;rrtadr ,f ,{ 3u5,ugr'?i-u e:4
,:rii ral'.q;,l-U ,f,'Jul ,fl1afi ti ,#isA i ;'j;ti t'asni.

,or-6.1,:,iii ulr: :Jtt .[,;t',dt'go* u;f.i,li u,it .raf't lU;
'51;'tptt.i)qu, 'ii'$#i (Pado hari kranat nanti iuh diponggil,

lotu dikatakon kcpadonya, "Apkoh engkau telah menyompaikan?" ia

menjawab, "Yo." Lalu dipanggillah lranrmnya, lalu dikatakan lccpada

mereka, *Apakah ia telah menyamryikon lcepada kalian?" Mereka

menjondb, "Tidok ada seorang pemberi peringatan puh yang datang

kcpada kami, dan tidak ada seorang pun yang datang kcpada komi."
Maka dikatakan lcepada Nah, "Siapa yang bersaksi untulona?" ia

menjawab, "Muhammad dan umatnya." Italoh firman-Nya: "Don

demikian [pl"J Kami teloh menjafrkan lcamu [umot IslamJ umat

pertengahan" Beliau bersabda, "Al Wasath adalahyong adil, sehingga

kolian diprgil lalu kalian memberikan kesalcsian tentang penyompoian

[rinlah ital, dan aht menjadi saksi atas kalion\t'l Sa'id bin Manshur,

Ahma4 ArrNasa'i dan Ibnu Majahjuga meriwE/atkan senrpa itu dari Abu

Sa'id.

Ibnu Jarii, IbnuAbu Hatim dm Ibnu Mardauaih meriwayatkan dari

Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 ';;t?l 
?'jt ,P 9, el ti A

'rlzs'r;rt\r."i w q'uti ,ti ifi ii'tf ii fr 4ri ,6ttir 4i

tsShahih, Ahmad, 319 hn 32; AcTirmklzi,5f296l. di-siafiii-kan oleh Al Albani
dalam Shalrih Atfiwnifui, 3 t?2

t'7 shahih, Al Br*hri, 44t7; Ahmrd, 382 dan At-Tirnridzd,, 2951.
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i;ir;, t'rfr (Pada hari kiamat nanti, aht dan koumku akan berada

di tempat-tempat tinggi mengamati para mal<hluk Tidak seorang pun

dari manusia kecuali menginginkan bahwa dirinya termasuk di antara

kita, dan tidak ada seorang nabi pu1t yang didustalan oleh kaumnya

lrecuali kita bersaksi bahw a ia telah menyampaiksn risalah Tuhannya)ta$

Ibnu Jarir meriwavatkan dari Abu Sa'id mengenai firman-Nya:

Ai &;t34:,i;H.r+;i*t {g+$:rut (Dan demikian

ipulal Kami telah meniadikan kamu [umat IslamJ umat yang adil don

pilihan agar kamu meniadi salcsi atas [perb;uatanJ manusia) -la
berkata,-yaitu: Para rasul telah menyampaikan 

-risalah 
Tuhannya-.

t:r4i #'J;')i!#J (Dan, agar Rasul fMuhammadJ meniadi

salrsi atas [perbuatanJ lamu) yakti: Atas apa yang telah kalian perbuat."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, ia

menufurkan, "serombongan oftmg melintas dengan membawajenazalU lalu

orang-orang menyebutnya dengan kebaikan, maka Nabi SAW bersada,

'*i'*i "c.tj (P asti, pasti, pas.ti).Kemudian lewat juga rombongan

yang membawajenazah, lalu orang-orang menyebutkan keburukan, maka

Nabi SAW besabda, '*t '*j |*j (Pasti, pasti, pasti)- Maka Umar

menanyakanitukepadabeliarlbeliaupunbersaMa '*i Ge # C V
ir:ta:, fi ,,p's\\ 4 iirr lrq,:i p( ,idlr 'i *),7 ib'#"tt ,i3#t {
f)\\ 4!i',ttar7it,S'r\\ Q)ht 

giana pun [mayatJ yons katian

sebutlron dengan kebailun, malen waiiblah surga baginya- Dan siapa

pun [mayatJ yang kalian sebutlmn dengan kcburulan, maka wajiblah

nerolra baginya. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah

para salrsi Alloh di bumi. Kalian adalahpara satrsiAllah di bumi)"rae Al

Hakim menambahkan: "Kemudian Rasulullah qAW membaca: i.U.ilUt
til3{i €,!G (Dan demikion [pulal Kami telah menjadikan kamu

r48 Ibnu Jarir, 216 di dalamnya terdapat Maj ahil.
tae Muttafaq alaii,Al Bukhari,2643 dan Muslim, 21655 darihaditsAnas.
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[umat IslamJ umat yang adil dan pilihon) al aayah.,,

Mengenai hal tesebut masih banyak hadits-hadits lainnya di antaranya

hadits yang diriwayatkan dari Jabir secara marfu'yangdikemukakan oleh
IbnuAl Mundzir sertaAl Hakim dan iatelatr men-shahih-kannya; Hadits
yang diriwayatkan dari umar secara marfu'yxrg dikemukakan oleh Ibnu
Abu Syaibah, Ahmad, Al Bukhari, At-Tirrrdizi danAn-Nasa'i; Hadits yang

diriwayatkan dari Abu ZuhairAts-Tsaqafi secara marfu' yang dikemukakan

oleh Ahmad, Ibnu Maj ah, Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni dr dak,m Al Afrad,
Al Hakim dr dalam Al Mustadrakdan Al Baihaqi dr dalam As-Sunon; Hadits
yang diriwayatkan dari Abu Hurairatr secara marfit' yang dikemukakan oleh
Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim; Dan hadits yang diriwayatkan dari Salamatr

bin Al Akwa' secan marfu' yang dikemukakan oleh IbnuAbu Syaiba[ Ibnu
Jarir dan Ath-Thabrani.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya:
Li?tJ-? ,;i<r;li ri+tlj (Dan Kami tidak menetapkan kibtat yons
menjadi kiblatmu [selcarangJ), iaberkat4 "yakni Baitul tvIaqdis.,,

'F.$t, (Melainkan agar Kami mengetahur), ia berkata, ,.kami

menguj i mereka agar kami mengetatrui siapa yang patuh pada perintahryra."

Ibnu Jarir, IbnuAI Mundzir, Ib,nuAbu Hatim danAl Bailuqi di daram

Sunannyameriwayatkan dari lbnuAbbas mengenai firmarNya ,'rA, $t,

(Melainkan agar Kami mengetahui), ia berkata, ..Agar kami dapat
membedakan orang-orang yang yakin dari orang-orang yang ragu.
'5#J eg' oy (Dan sungguh, [pemindahan kiblatJ itu terasa songat
berat),yakti: Pemindalran kiblat itu terasa berat bagi orang musyrik dan omng
yangragu"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuJuraij, iaberkata, *Telah sampai

kepadakq batrwa di antara orang-oftulg yang telah memeluk Islam ada yang

kembali, lalu mereka berkat4 ' Sekali di sini, dan sekali di sini'.,,

Diriwayatkan olehAhmad" AM bin Humai4 At-Trmidzi, Ibnu Jarir,

594 TAFSIR FATHUL QADIR



IbnuAl Mundzir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani sertaAl Hakim dan ia men-

shahih-kanny4 dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW

mengalihkan kiblat, para sahabat berkata, 'Wahai RasulullatL bagaimana

tentang orang{rang 1ang telah meninggal, dulu mereka biasa shalat mengfudap

ke arah Baitul Maqdis?' MakaAllah menuryqkan : €.{rt U-al.';i ;tk Ci
(Dan Allah tidak akan menyia-nyialan imonmu)"l5o Telah dikemukakan

juga haditsAl Bara'. Mengenai hal ini masih banyak hadits dan atsar lainnya

dariparasalaf.

tn Shahih, At-Tirmidzi, 2964;lbnu Hibban, 3/108 dan yang lainnya yang telah di-
shahih-kan oleh Al Albani
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,)r3 WF Lr4qj{t,pi 4 ela.3,)3i u} -r-i
tt t t . a '.

*Aij;*s G,*t.tru "z-*i'fr iWlt-L

c) W,y'Fi ii ir$ i*i i iri'u{i,rV':;p
,t-ol 

2"jt:$i i ;ri u{i uA U i @ oF- %,yL,K

g9;2rJ. rt"{tz ql;ri "t"&.ir*.; 
Y z;:;

$i Ol;G t1 rli',i i,J'A e3 ii,* q
fr;fr iAi ffir;$i @ lrr$i 4 tit *r.

13 ,Fi'o;{sQ # $,f 'tg 
;;;tz.i i;-il' cs

@;-;1ri e,;;: *s"*i nb;i @'rk2

"sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengodah ke langit,

maka sungguh Komi okon memalingkan kamu ke kiblat yang kamu

sukal Palingkonlah mukamu ke arah Mosjidil Harom- Dan di
mona soja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan

sesungguhnya orang.orang (Yahudi dan Nashrani) yang diberiAl
Kitab (Thurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpoling ke

Masjidil Horam itu adaloh benar dari Tuhannya Dan Allah sekali-

kali tidok lengoh dari opa yang mereka kerjakon. Dan sesungguh,

jika kamu mendatangkan kepada orong-orong (Yahudi dan

Nashrani) yang diberiAl Kitob (Taurat dan Injil) semua ayat

(keterongan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu

pun tidok akon mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun

tidok akan mengikuti kiblat sebagian yang lain Dan jiko engkau

mengikuti keinginan mereka setelah dotong ilmu kepadamu,
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niscaya engkou termasuk golongan orang-orang yang zhalim"

Orang-orang (Yahudi dan Nashrani) yang telah Kami beri,At Kitab

(Taurat dan Injil) mengenal Muhommod seperti mereka mengenal

anok-onah mereka sendiri Dan sesungguhnyo sebogian di antara

mereha menyembunyikon kebenoran., padah ol mereha mengetahul

Kebenoran itu adaloh dori Tuhonmu, sebab iluiangon sekoli'kali

homa termasuh orung4nong Yoag rogu'
(Qs. At Baqarah l2lz l4Sl47)

iEJ336:-t;'$ (Sungguh Kami [seringJ melihat waiahmu

^rrrngidohl, 
Al Qurthubi mengatakan dalam kiab bfsir'ny4"Para ulama

berkata, batua a1lat ini lebih dulu diturunkan daripda ayat: liAi U';
(Orang-orongyang htang okalnya di anloro mamrsia akan berkata)"

Malcna L3 aOdafr serlng, sebegaimana yarg dilcaakar oleh penulis l/
Kasysyaf.

il€. : r)fi goiahmu menengadah) adalah menengadahnya

wajahmu ke langit. Demikian yang dikatakan oleh Quthrub. Az'Zuiaj

mengatakan, batrwa maknanya adalatr melirikqra matamu ke arah langit.

Kdua pemaknaan ini bedekatan.

iQj it (Maka sungguh lfumi okanmemalingkan kanu),ini bisa

berasal dad kila al wilmlnh(kelcuasaan) settngga marnarrla. L{aka sungguh

alran Kmi berftm itukepadamu Bisajugaberasal M d.rawalli(Uerpating),

sehingga maknanya: maka srmgguh akan Kami menjadikanmu beipaling

ke arahnya. Pemaknaan ini lebih tepat bcrdasarkan firman-Nya:

.tVi 4 i'Jj,.+: )i <roUngkanlah mukamu ke aroh

Mwjidil Haran\

Yang dimaksud denganasysyothrdi sini adalah arah. Kata ini Pada

posisi nashob sebagai zraql(kaerangan). Comoh dalam ucqm penpir:

.. ..?. ot!..ort

tr q}ev#t y.te
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Aku lratakan kepada Ummu Zinba', "Berdirikan

dada para unta itu ke aroh Bani Tamim."

Ucapan penyair lainryra:

)-* p2, dL'St

"Ketahuilah, siapa pun yang akan diutusan kcpada Ama

perutusan itu tidak akan mengarah kcpada Amn"

Kadang pula syathr bermakna separuh, seperti: :11;li',}6;:tb.ji
(Wudhu adalah separuh kcimanan) r5r Contoh lainnya ucapanAntara:

WrqiL *fi\s.he
.ra I oz c2 . tt.. It*r,f F ,r 3/ GL.,

Sungguh aku adalah orang yang separuh dirifu termasuk kalangan

terbaik Abbas,

dan aku melindungi seluruh tubuhku dengan pisau.

Ia mengatakan ini karena ayahnya dari kalangan para pemuka Bani
Abbas, sedangkan ibunya seorang budak. Di sini asy-syathr bermakna

sebagian.

Tidak adaperbedaan pendapat, bahwa yang dimalcsrfr dengu syahral
masj id padaayat di atas adalah Ka'bah Al Qurthubi menyatakan telalr terjadi

ijma' batrwa menghadap ke aratr Ka'bah secara tepat adalah wajib bagi setiap

yang dapat melihatnya, ada yang tidak dapat melihatnya maka wajib
menghadap ke arahnyars2 dengan berpatokan pada sesuatu yang bisa

menunjukkan ke arah Ka'batr.

Dhantir (kataganti) pada fi rman-Nya: bAi'il (B atw a b e rpal in g
lre Masj i dil Hgram itu adalah benar),kembali kepada apa yang ditu4iukkan

tst Shahih, At-Tirmidzi,35l7; Ibnu Majah,280;An-Nasa'i,5/5 danAlAlbani dalam
Shah ih Ibnu Majah, I I 52 dari hadits Mal ik Al Asy' ari.

r52AlQurthubi, l/160.

qc,3 l?rtp*';\f
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oleh redaksinya mengenai pengalihan ke arah Ka'bah, dan paraAhli Kitab

mengetahui hal ini, baik karena telah disampaikan kepada mereka dari para

nabi merek4 atau karena mereka mendapatinya dalam kitab-kitabAllah png

diturunkan kepada mereka bahwa nabi ini akan berkiblat ke Ka'batq atau

pun karena mereka telah mengetahui dari para nabi mereka dan kitab-kitab

mereka, bahwa penghapusan itu akan terjadi pada syari'at itu, sehinga hal itu

mengharuskan mereka untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi SAW-

os'(ilU Fr"frCs (Don sekali-kali Allah tidok lengah

terhadap apa yang mereka kcrjakan). Maknanya telah disebutkan. Ibnu

Amir, Hamzah danAl Kisa'i membacaryra : oj7i,3, deWarrra' bertitik dua di

atas, sebagai khithab-nyabagi para Ahli Kitab atau umat Muhammad SAW.

sedangkan yang lainnya rnembacanya dengan hunrfl,u' bertitik dua di bawatl

tlralaf $$1_1.

*1 4t (Dan sesungguhii! lamu mendatangkon), lam di sini

berfirngsi sebagai sumpalr, perkiraannya mqqiadi: wallaahi lain aaita (Mi
Alla[ walarryun engkau memberikan).

i#g (Mereka tidakakan mengihtt)sebagaiiawabul qasam al

muqoddar Qrcnimpal sumpah yang diperkirakan). Al akhfasy'lan Al Fara'

trcy,r-"Di sini, a/ (seandainya/jika) dijawab (ditimpali) dengan jawaban

jJ (walaunun), karena maknanya adalah w,glyat ait a lwalaupuS elgkgu

memberikan), seperti pada firman-Nyar U-tli i';;lijlltzrt3L\l ilt
(Dan;ungguh, walaupun Kami mengirimkan angin [kepada tumbuh-

tumbuhanJ lalu mereko melihat [tumbuh+umbuhan ituJ menj adi hning

[keringJ , benar-benor tetaplah mere,ta/ (Qs. Ar-Rurm [30] : 5 I ), maknanya

Walau msalnaa (walaupun Kami) mengirimkan." Keduanya mengatakan

d;rmikiau karena ff tiLul rauUn hwannya j (rralau). Demikian ini, kaena

] menuntut penimpalnya dalam bentuk ungkapan yang sudah terjadi,

sedangkan .| menuntrft penimpalnya dalam lgntuk ungkapan mendatang

(belum terja@. Sibawaih berkata, "I\dakna ;r, berbeda dengan makna j,
maka tidak boleh saling memasuki. Makna a1,at fui: Wolain ataital l&iitu
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uutul kitaab bikulli acryatin laa yatba'uuna qiblataka @an sungguh,

walaupun engkau memberikan semua ayat fteterangan] kepada orang{mng
yang diberi al Kitab itrl mereka tidak akan mengikuti kiblarnu).- Sibawaih
juga berkata, "Makna: ijfi ipfilT1)-tbil;4i (Dan sungguh,

walaupun Kami mengirimkan angin [kcpada tumbuh-tumbuhanJ lalu
merela metihat [tumbuh-tumbuhan ituJ menjadi kuning [keringJ, benar-
benar tetaplah merclca) (Qs. Ar-Ruum [30] : 5 l) adal ah: Layzhlalna(benar-
benar mereka akan tetap)."

Pada ayat ini (yang tengah dibahas) terkandung rurgkapan yang

mendalam, yaitu sebagai penghibur bagi Rasulullah sAw dan penentram

perasaannya. Karena mereka itu tidak akan terpanganrtr oleh keterangan apa

pn dan tidak akan kembali kepada keburrarl walauptrn betiau mendatangkan

setiap bukti kepada mereka apalagi bila hanya dengan satu bukti. Dernikian

ini, sebab tidak menjadi keinginan mereka mengikuti kebenaran itu bukan
karena dalil yang ada pada mereka, atau karena keraguan yang meliputi
mereka sehingga mereka bisa membandingkan antara yang ada pada mereka

dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullatr sAW, lalu meninggalkan kesesatan

mereka setelah jelasnya kebenaran, bukan karena itu, tapi mereka
meninggalkan kebenaran itu adalatr karena membaingkang dan keras kepal4
padatral merekajuga tahu batrwa sebenarnya mereka tidak punya pedoman.

Dan, untuk orang yang seperti ini, maka selamanya tidak ada gunanya

pembtrktian.

-t /,-_

#l-,riJ+.rlb (Dan kamu pun tidak akan mengihtti kiblatt .7.
mereka),beritaini bisa bermakna larangan dari Allah swr untuk Nabi sAw,
yakni: Janganlahengkau watrai Muhammad, mengikuti kiblat mereka. Dan,

bisajugabermaknapemberitahuansesuairealitarya, sebagaipencegatrarnbisi

paraAhli Kitab dan pemutus harapan mereka terhadap Nabi SAW untuk
kembali kepada kiblat yang dulu beliau menghadap ke arahnya.

* + ;9.-t-aA 6s lDon ,"bagian mereka pun tidak aknn

mengilaii kiblat sebagian yang lain).lnpemberitahuan, bahwa orang-
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orang yahudi dan orang-orangnashrani ifu, walatrpunmereka sama-sama

menginginkan agar Rasulullah SAW mengikuti apa yang ada pada mereka,

namtrn merekajugaberselisih dalam agama mereka, bahkan dalam hukum

yang khusus ini yang diceritakanAllah SWT kepada Rasul-Nya, yaitu bahwa

sebagian mereka tidak akan mengikuti sebagian lainnya untuk menghadap ke

arah kiblatrya. Disebutkan di dalam l/ Kasysyaf.Dem*aanini, karena orang-

orang yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis, sementara orang-orang

nashrani menghadap ke aratr terbitrya matahari. '

,;:,t7i .;$,1 : 1o * 1 i ka e n gkau m e n gi lafi i ke i n g i nan m e re kll

... ) hingga akhir ayat. Ini mengandgng kecaman png kems dan celaan mendalam

yang memberdirikan bulu roma dan menciutkan hati. Tentu saj4 sebab bila

kecondonganterhadap keingingan orang-orang yang menyelisihi syari'at dan

agama yang mulia ini terlahir dari Rasul.ullatr SAW, sang pemuka seluruh

manusia, maka sudatr barang tentudan beliau jautr dari ifu-beliau termasuk

golongan orang-orang yang ztnlim.

Laha bagaimana dengan umatnya? Semenjak kokoh dan meningginya

menara Islam, Allah senantiasa memelihara golongan Islam ini dari

kecenderungan terhadap apa pun yang dicenderungi olehAhli Kitab, dan

yangtersisahanyalahbenryabisikan-bisikansyetandansarana-saranathaghut,

yaitukecendenrngansebagianpengusr:nghuiiatr-huiiatrAllahkearatrkeinginan

sebagian kelompok para pelaku bid'ah. Dan, itu pun karena para pengustxlg

itu mengharapkan puing-puing reruntuhan dengan cepatyang ada di tangan

mereka, atau reputasi yang ada pada mereka, bila memiliki pengaruh atau

otoritas di matamanusia Kecenderungan ini, tentunyahrkalrlahkecendenmgan

yang semestinya (yakni bukan karena iyggmen mereka), tapi semata-mata

karena mengikuti keinginan para pelaku bid'ah yang menyerupai keinginan

para Ahli Kitab, sebagaimana air yang menyenpai air, telur yang menyerupai

telur dan kurrna yang menyerupai kurma- Pengerusakan yang dilakukan oleh

para pengiktrt keinginan para pelaku bid' ah kadang lebih berbahaya terhadap

agama ini daripada pengerusakan yang dilaktrkan oleh para pengikut agama
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lain. Karena para pelaku bid'ah itu menggunakan lebel Islam, dan

menampakkan kepada manusia batrwa mereka membela Islam dan mengikuti

kebaikannyq padatral sebenamya kebalikan dari itu. Mereka terus menenrs

menggiring oftmg yang cenderung dengan keinginan mereka dari satu bid'atr

ke bid'ah lainnya dan mendorongnya dari satu kenistaan ke kenistaan lainnya,

sampai akhimya melepaskan dan mengeluarkan dari agamany4 sementara si

pengikut mengira bahwa pendorongnya itu tulus, dan bahwa jalan yang

ditempuhnya adalatrjalan png lunrs.

Demikian itu bila si pengikut itu dari kalanganyang berpengatatruan

terbatas dan berilmu cetek, adapun yang berasal daxi kalangan ahli ihnu yang

dapat membedakan antara yang haq dan yang batil, maka keikut-sertaannya

pada keinginan para atrli bid'ah itu adalah karena disesatkanAllah dalam

keadaan mengetahui (dalam keadaan sadar bahwa itu sesat), dan Allah
mengunci mati hatiny4 sehingga ia mer{adi petaka bagi para hambaAllah dan

menjadi musibah yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang

meremehkan agama-Ny4 karena mereka menganggap batrwa orang tersebut

berilmu (mempuryrai ilmu agama yang munrpuni), png tidak condong kecuali

kepada yang haq dan tidak mengikuti kecuali yang benar. Akibatrya, mereka

menjadi sesat karena kesesatannya, dan ia akan menanggung dosanya dan

dosa orang-orang yang mengikutinya, hingga hari kiamat. Semoga Allah
memberikan keselamatan dan hidayatr kepada kita semuiL

X3 4-14i **r;r$i (orang-orang [yahudi dan
Nashranij yong telah Kami beri At Kitab fTaurat dan InjitJ
me nge tahuinya), ada yang mengatakan bahwa dhamir (yakni i) adalah

Muhammad SAW, yakni: Mereka mengetahui kenabiannya. Pendapat ini
diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah dan segolongan atrli ilmu Adajrya yang

mengatakaq bahwa maknanya adalah: Mereka mengetahui pengalihan kiblat
dariBaitulNrlaqdiskearatrKa'baluyaitumelaluicarayangtelahkarnisebutkan"

Demikian yang dikatakan oleh segolongan mufassir. Penulis Al Kasysyaf
menguggulkan pendapat pertama, sedangkan menunrtku (Asy-syaukani)
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bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah yang terakhir, sebagaimana

yang tersirat dari konteks ayat-ayat ini.

eli 
"ri;a 

(menyembunyilean kebenaran), ini menurut pendapat

pertama di atas adalah kenabian Muhammad SAW, sedangkan menurut

pendapat kedua adalatr pengalihan kiblat.

*) e'Fi 1Krb, noron itu adalah dari Tuhanmu),kemungkinan

bahwa yang dimaksud dengan at hoqq ini adalatr pendapat pertama, dan

kemungkinan juga batrwa yang dimaksud adalahjenis kebenaran, dengan

anggapan batrwa kalimat ini sebagai trhahar dari mubtada' yang mahdzuf

(tidak diAmpakkan) atau sebagai mubt ada' yang klwbar'nyaadalah kalimat:

d) U (dari Tuhanmu), yakni: Kebenaran adalatr yang berasa dari

nrtr,anmu, bagi dari selairNya Ali binAbu Thalib menrhan:a: $ji, a+reat

nashab sebagai badal dari yang pertama, alat manshub karena sebagai

penganjurarl pkni: Laksanakanlatr kebenaran.

}-.#i',f';ki$ 6rtob iru iongan sekali-kali komu

termasuk orang-orang yang ragu). Pada ayat ini khithab ditujukan untuk

Nabi SAW. Al Imtiraa' adalah asy-ryokk (keraguan). Allah SWT

melarangnya ragU mengenai kebenaran dari TuhanrUa, yalari walaupun dalam

kondisimereka kebenaranpadalralmerekamengetahuinya.

Berdasarkalr pemaknaan 1ang pertam4 maka ini sebagai peringatan bagi unat

ini, yakni: Jangan ada seoftlng pun dari umatnya termasuk golongan orang-

orang yang ragu, karena Nabi SAW tidak meragukan bahwa itu adalatl

kebenaran dari Allatt SWT.

Ibnu Majar meriwayatkan dari Al Bara', ia berkata, "Kami shalat

bersama Rasululatr SAW dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama

delapan belas bularu lalu kiblat dialitrkan ke Ka'bah dua bulan setelah beliau

masuk Madinatr. Adalatr Nabi SAW, apabila beliau shalat ke aratr Baitul

Maqdis, beliau sering menengadahkan wajaturya ke langit, dan Allah

mengetatrui apa yang ada di dalam hati Nabi-Nya, bahwa ia cenderung ke
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Ka' bah, lalu Jibril naik, sementara Rasulullah SAW mengikutinya dengan

pandangannya ketika Jibril naik di antara bumi dan langit, beliau menanti

apa yang akan dibawakan kepadanya. Lalu Allah menurunkan:
,TAi A.r4;)43iu;|s-3 (Sungguh Kami sering melihat mukamu

menengadih ke langit) al aayah- Lalu Rasulullah SAW bersabda,

:at;it - jlry eate |E ,h." U (Wahai Jibrit, bagaimana
tentang perihal kami kctiko sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis?)

Maka Allah menurunkan : ;<*) 3ral.tr ok 6j (Dan Altah tidak akan

menyia-nyiaknn imanmu)"ts3 (Qs.Al Baqarah [2]: 1,43).

AtlFThabranijugameriuaptkarurya dari hadits Mu'adz secara ringkas,

namun ia menyebutkan: Tujr*r belas bulan ts Diriwayatkan olehAMurrazzaq,

IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim sertaAth-

Thabrani dalam At Kob ir daniamen-shahilt-kawry4dari Abdullah bin Umar

mengenai firman-Nya: r e' afiilqji" (Mako sungguh Kami alun
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai) Ia berkata, 66-Yaitu-

kiblatnya Ibrahim di arah Mizab."

AM bin Humaid, AbuDaud di dalam tr/as itch-ny4lbnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Al Bara' mengenai firman-Nya;

:(Fi rz-:-JJi';i ili;tg (palingkantah mukamu ke arah
Masjidil Haram) Ia berkata, "[Yakni] ke aratrnya" Diriwayatkanjuga seperti

itu olehAbd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, Al
Hakim dan ia men-s hahift-kannya ssrta trl Baihaqi di dalam Sunan-nya dari

Ali. Abu Daud dalam Nasikh-nya, Ibnu Jarir danAl Baihaqi meriwayatkan

tsr Dha'if Ibnu Majah, I 0l 0, hadits ini di.ta'liq olch Abu Ishak As-Subai' i, ia adalah
mudallas, dan terkadang anlonah, Al Al[ani dalam Dha'if lbnu Majah telah men-
dha'if-kannya.

ts4 Dha'if Ibnu HajarAl Haitsami menyebutkan dalam Mojma' Az-Zowa'id,2/l3,ia
berkata, "HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir, dan banyak dha'if-nya,
namu n At-Tirm idzi telah meng- has a n-kan had itsnya.

Aku katakan, "banyak." Al hafizh berkata dalam At-taqrib, "Dha'if dan sebagian
mereka menisbatkan kepada kebohongan."
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dari Ibnu Abbas, ia berkata, ",1ifi, ke arahnya." Al Baihaqi juga

meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Abu Syaibah, Abd bin

Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata,

* 41ii )i-AI';nS Qre arah Masiidil Haram) adalahke arahnya'" Ibnu

Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Baitullah semtranya adalah

kiblat, dan kiblatnya Baitultah adalah pintunya."Al Baihaqi meriwayatkan

darinya secara morfu' di dalam Sunan-nya, ia berkata, *Baitullah adalah

kiblarryaorang-orangyangdimasji4masjid(IvlasjidilHaram)adalahkiblatrya

oftmg-orang yang ada di tanah suci (Malkah), dan tanah suci adalah kiblatrya

semua umatku di bumi, baik yang ada di timumya maupun di baratrya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-suddi mengenai firman-Nya:

+:*ii;ri ;-$i'r| (Dan sesungguhnva orang-orang [Yohudi dan

Nashrand yang diberi Al Kitab [Taurat dan Injil]) ia berkata, "Ini

diturunkan berkenaan dengan orang-orang yaltudi'"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

3li'iiiM (memang mengetahui, bahwo berpaling ke Masiidil

Haram itu adalah benar) Ia berkata, "Yakni 
-pemindahan- 

kiblat."

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abu di dalam Nas ikhnya danlbnu Jarir

dariAbuAlAliyah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Sa'di mengenai firman-Nya:

"Aq t'9Aji.6s go, sebagian mereka pun tidak akan

mengikuti kiblat sebagian yang lain) Ia berkata, "Orang-orang yatrudi tidak

akan mengikuti kiblat orang-orang nashmni, dan orang-orang nashrani juga

tidak akan mengikuti kiblat orang-orang yahudi." Ab durrazzaq,Abd bin

Humaid, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Qatadatt

mengenai firman-Nya, ;:5li'l*t; i-;ii (orang-orang [Yahudi dan

NoshraniJ yang telah Kami beri Al Kitab [Taurat dgn Injil]),ia berkata,

..-yalcf .- Orang-orang yahudi dan nashran i, fr;i (mengenalinya),

yakni mengenali Rasulullah dalam kitab murek4 l,qf t;tlitk @eprti

merelra mengenal anak-anakmere,kn sendir) eUa Uin Humaid dan Ibnu
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Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman_Nya, j;i*-(mengetahuinya),

yakni mengetahui bahwa Baitul Haram adalah kiblat. Ibnu Jarir juga
meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Abd bin Humaid dan Ibnu
t.*,r:- 

_ ^,"-riy?y?tf31- a-ari Ivlujahid mengenai firman_Nya:
ot:JJ-- lt 

-,.t;i3tKl 
# 6-l'oP <o o, s e s u n g gu h ny a s e b a g i a n

di antarq mereka menyembunyi*i" kebenaran, padohar mereka
mengetahui), ia berkata,'Menyembunyikan (pengakuan tentang) Muhammad,
padatral mereka mendapatinya tertulis pada mereka di dalam Tatrat dan Injil.
Abu Daud di dalam.l/as iilt-nyadanlbnu Jarir meriwayatkan dari AbuAl
Aliyah- ia berkata, *Afrah berfirman kepada Nabi-Nya sAw,
ir-t'-i e #k rd,l,rt: q\ii (Ke benaran itu adatah dari
Tuhanmu, sebab itu jangan sekati-kali engkau termasuk orang-orang
yang ragu).Allatr berkat4'Janganlah engkau ragu wahai Muhammad, bahwa
Ka'batr it, adalatr kiblatnu dan kiblat para nabi sebelurnmu.,,
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iq i;k c Gi :,'pi \t d3 o; ?Li+;fi'
*Ut @','Y Yf *O'oti'*K'3.",
,r !fr ;r; rt;,t iii'F A#t W *;-i
"{; €; I U e al* es S4t;:fi 6':e3

4;t ii; s v ",;t"r$'1$i'P M
& irrb ij.ii $\# # }$,k tu rli
;<;:i :J4L I i.o; ;;*6 ig )3

itl; H $;', Htac'lTk @ i>: :'a3

tb1_t;tI ,?J

st eiifi6 l+S 4:7sC@'r;#i;k i
6r2|*

uDan bagi liaytiap umat ada kiblatnya $endirt) yang io mepghodap

kepodanya Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan

Di mtna saja kamu berada pastiAllah akan mcngwtpulkan kamu

sekalfun (pada hori kiamat). SesungguhnyaAltoh Moha Kuosa atos

segalo sesuatu Don dori mona soja komu ke luar, mako palingkanlah

wajahmu ke arah Mosjidil Haram; sesungguhnya *etentuan itu benqr:

benar sesuotu yong hok dari Tuhanmu DonAlbh sekali-kolitidak

kngah dari apa yang kamu kerjalcan. Dan dari mana saia kamu heluor,

moha palinghanlah wajahmu ke arah Mosjidil Hgrom Dan di mono

soja kamu (sekalian) beroda, maka palinghonloh wojahmu ke arohnya,

agortidak oda hujjah bogi manusin otog kamu kecuolioruryorong.
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yong zolim di ontoro mereka Moha janganloh komu tokut kepoda

mereka dan takutlah kepada-Ku Dan agar Kasempurnokon nikmat-
Ku atosmu, dan sapayo homu mendapotpetunjuk Sebagoimana (Komi
teloh menyempurnokan nikmot Kami hepadamu) Kamiteloh mengutus

hepadamu Rosul di antora homu yong membacahon oyot-oyat Komi
kepoda kama dan mcnsucihon homu don mcngojarkan hepodomuAt
Kitab donAl-Hiktttoh (As-Sannoh), seilo ncngojorhon kepda hamu
opo yang belum *omu kdohui Koreno itu, ingatloh komu hepodo-Ku

niscayoAka ingot (pulo) hepodama, dan brsyahurloh *epd*Kq
don jonganloh koma nunginghori (nihnut) -Ku,

(Qs.Al Baqarah [2]: 14&f 52)

Firman-Nya ,'&- $ (Dan bagi tiaptiap uma| mudhaf ilaih-nya
(penyandang kata mijemuknya) dibuang, ini ditandakan dengan tanwin.
Maknanya: bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri. i,G. yoao
kiblatnya) adalah format/i'lah dari kata muwaajahah yang maknanya

mencakupjihah (arah) danwajh (wajah), adaprm maksudnya di sini adalatr

kiblat. Yakni, bahwa mereka tidak akan mengihti kiblatmq dan engkau pun

tidak akan mengikuti kiblat mereka.

*. {W (Dan bagi tiap-riap umat ada kibtatnya [tersendiriJ),
baik secara haq maupun batil. Dhamir (yakni kata ganti i) pada kalimat:
,iJ,'; gnng ia menghadap kepadanya)kembali lafazh "j{ QUp-tiap),
dandhamirtipadakalrnatteoi)'(menghadapkepadanyi)adalahmaf ur
(obyek penderita) pertama, sedangkan maful keduanya mahdzuf (tidak
ditampakkan), yakni 

-bila 
ditampakkan meqiadi- z tmalliihoa w aj hahu

(mengffiapkan uajaturya kepadanya). Artinya: Batrwa setiry perreluk agama

memiliki kiblat tersendiri, dan pemilik kiblat itu menghadapkan wajahnya

kepadanya ftepada kiblatrya). Atau: Setiap kalian wahai umat Mtrhammad,

shalat denganmenghadap ke arahnya, baik iaberadadi timur, di barat, di
selatan ataupnn di utara. Makna intbilahhithabtersebut ditujukan kepada

kaunr mnslimin. Kemungkinan ]nrya dhamir; adalahAllah SWr, walaupm
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sebelum tidak ada redaksi yang mengindikasikan ini, karena sudah maklum

bahwa Allah-lah yang melakukan ini (menghadapkan manusia), sehingga

maknanya: Bahwa setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri, Allah

menghadapkannya ke arah kiblatrya.

,\th-Thabari menceritakarq bahwa ada suatu kaum yang membacanya:

*l 
"f) 

(dar1 b agi t i ap -t iop arah)dengan bentuk i dhafah {penyandafan

'f. 
)kepadu ,Fl.Bacaan ini disandarkan kepada IbnuAbbas olehAbu

Amr Ad-DanilDisebutkan di dalam l/ Kasysyaf,, Wahtttu wiihatin Allahu

muwalliihaa (dan setiap kiblat, Allah-tah yang menghadapkannya), lalu

ditambahkan laamkaretanqfzlnya didahulukaq seperti ungkapan : lizaidin

dharabtu (Zaid-lahyang aku memukul), danlizaidin abuuhu dhaaribuhu

(Zaid-lahyang dipukul olehayahnya)."IbnuAbbas dan IbnuAmirmembacanya

" Muw allaahoa" sebagai bentuk ungkapan yang tidak menyebutkan fa iTnya.

Az-Zujajberkat4 " Dhamir dalam bacaan ini untuk satu orang, yakni : Setiap

orang dari manusia mempunyai kiblat tersendiri, yang ia dihadapkan

kepadanya."

cr"jai ir3;iti (M a ka b e r I o m b a - I ot m b a I a h ka mu I dat am

berbuatJ kebaikan). Yakni: Ilal khairat (kepada kebaikan) dengan

pembuangan kalimat dan pengaitannya, yaitu: Bersegeralah kalian menuju

kepada apa yang diperintahkanAllah berupa menghadap ke arah Baitul

Haram, sebagaimana yang tersirat dari konotasiny4 walaupun konteksnya

menunjukkan perintah berlomba menuju setiap hal yang bisa disebrf kebaikarU

sebagaimana yang dapat tersirat dari keumuman pengerti an al klnirat.Dan

yang dimakzud dengan berlomba menghadap adalatr: Berlombamenuju shalat

diawalwaktunya.

&i"-i;kcG: (Di mana saia lcamu berada pasti Attah

alcan mengumpulkan),yakni: Di aratr mana pun kalian berad4 Allah akan

mendatangkan kalian semuanya pada hari kiamat nanti rmtuk diberi balasan.

Atau: Allah akan mengumpulkan kalian semu4 danmenjadikan shalat kalian

ke berbagai aratr itu seolah-olatrhanyake satu arah saja.

TAFSIR FATHUL QADIR



.;;,1ds {Oo" dari mana saja lramu keluar),Allah SWT

mengulang ini untuk menegaskan perintatr menghadap ke aratr Ka'bah dan

agar lebih diperhatikan, karena lokasi pemindahan bisa terasa berat pada

jiwamereka

Ada juga yang berpendapat: Maksud pengulangan ini, bahwa

penghapusan ini termasuk sarana fitratr dan keraguan, bila mereka

lagi setelah mendengar sebelumnya, maka mereka akan mantap dan akan

sirnalah apa yang mengganjal di dalam dada mereka. Pendapat lain

mengatakan: Allatr mengulangi ketetapan ini karena banyalmya alasarU karcna

AUah telah menyebutkan tiga alasan pengalihan ig
P ert am a : Untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

Kedua: Adalatr kebiasaanAllatr untuk menghadapkan setiap pemeluk

agama ke aratr kiblat tersendiri.

Ketiga:lJni*menyanggatr argumen orang{rang png menyelisihi. Jadi

setiap alasan disertai maksudnya. Adajuga yang berpendapat: Bahwa yang

dimaksud dengan ungkapan yang pertama adalatr: Palingkanlah wajalmu ke

arah Ka' bah bila engkau shalat di hadapanrya- KemudianAllah berkata, "Dan

dimana pun kalian berada wahai sekalian kaum muslimin dan selunrh masjid

Madinah dan lainnya palingkanlah \^xajatr kalianke arahnya"

KemudianAllah mengatakan, g. ; & A: {Oa" a"rt mana saj a

lramu lreluar)yakni sebagai perintatr yang mewajibkan saat dalarn perjalanan

(safar). Jadi ini merupakan perintatr untuk menghadap ke arah Ka'bah di

semua tempa! di belatran bumi mana pun.

',*L 61L qq 3kfu. (Agar tidak ada hujjah bagi manusia

atas kamu), ada yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: Agar orang-

orang yahudi tidak mempunyai hujiah atas kalian kecuali orang-orang yang

membangkang di antara merek4 1laitu yang be*ata, "Iidaklah ia meninggalkan

kiblat kita dan beralih ke Ka'bah, kecuali karena ia condong kepada agama

kaumnya." Denganpengertian ini, makapngdimaksud dengan "orutgerotg
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yong zholim" adalah orang-orang yang membangkang dari kalanganAli Kitab.

Pendapat lain menyatakan, bahwa mereka adalah kaum musyrikinArab, dan

hujjah mereka adalatu "Engkau kembali kepada kiblat kami'"

Adajugayangmengatakan,bahwamaknanyaadalah:Agarmanusia

tidak mempunyai hujjah atas kalian, yaitu agar mereka tidak mengatakan

kepada kalian, "Kalian telah diperintahkan untuk menghadap ke arahkiblat,

api kalian tidak menYetuj uinYa-"

Abu Ubaidah berkata, "Kata $l (tcecuali)di sini bermakna wclwu

(dan), yakni: wallaadziina zhalamuu(dan orang-orang yang zhalim). tni

adalah pengecualianyang bermakna wawu. Contohnya dalam ucapan seomng

penyair:

6rj'r )r; 'ly a;lAt )ti

Tidak ada istana di Madinah kecuali satu

yaitu istana Khalifah dan istana Marwan'

Seolalr-otah ia mengtakan, 
*Illaa daar al khaliifuhwa doar marwatf'

ftecuali istana Khalifah dan istana Marwan) . Az-Zujajmenyangkal pendapat

ini dengan berkata, "Ini adalah bentuk pengecualian terpisatr, yakni:

Laakinilladziina zhalamuu minhum fainnahum yahtaji uun (akan tetapi

omg-orang yang zh,alim di antara mereka mengemtrkakan huiiah). Ivlaknanya:

Kecuali orang yang zhalim dengan hujjahnya terhadap apa yang telahjelas

baginya. SebagaimanaAnda mengatakan: Mao laka 'alayya hujjah illaa

an tazhlimanf (engkau tidak punya alasan terhadapku, melainkan engkau

hanya menzhalimiku), yakni: Maa laka 'alayya huijoh al battah,

walakinnalra tazhlimuni (engkautidak punya alasan sama sekali, tapi engkau

menzhalimiku). Kezhaliman &seb,fi hujj ahkarena alasannya dr*but lruii ah,

walatrpunlemah-"

Quttrub berkat4 "Bolehjuga maknanya: Agar tidak ada hujjah bagi

manusia atas kalian kecuali atas orang-orang yang ztralim. Jadi, Aii
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adalah b actal (pengganti) dari huruf eddan mim padakalinat iqL0akni
pengganti ff-, sehinggamenjadi: r-{i *[atas orang-orang yang])..

Ibnu JarirAth-Thabari mengunggulkan pendapat yang menyatakan
bahwa pengecualian ini bersambung, ia berkata, "Allah menafikan adanya
seseonmg yang mempunyai hujatr atas Nabi SAW dan para satrabatrya tentang

ke arah Ka'bah. Maknanya: Tidak ada hujjah bagr seoftmg pun
atas kaliaq kecuali huljatr yang lematr, yaitu mereka mengatakarl 'Apa yang

menyebabkan mereka berpaling?' dan mereka mengatakag'sesrxrggulrnya

Muhammad itu bingung mengenai agamany4 dan tidaklah ia menghadap ke
kiblat kita kecuali karena kita lebih lurus daripadanya.,Dan ucapan-ucapan

lainnya yang hanya terlontar dari kaum paganis (para penyembatr berhala)
atau orang munafik." kbihjauh ia berkat4'Maknahujiah adalatrperdebaran.

Allah ra' al a meny ebutrya huiiatr dan menghukuminya rusak karena berasal

dari orang yang zhalim."

Ibnu Athiyyah mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa
pengecualian ini terputus, sebagaimana yang dikatak an oleh Az-zujaj. Al
Qurttrubi berkat4 "Ini berdasarkan pengertiaq batrwa yang dimaksud dengan

an-noos (manusia) di sini adalah orang-orang yahudi, kemudian Allah
mengecualikan kaum kafirArab, jadi seolatr-olahAllah berfirman,'Melainkan
oftmg-oftulg yang zhalim saat mengatakan,'Mulurmmad kembali kepada kiblat
kita, dan ia akan kembali kepada agama kita secara utuh' -,'

i;*: J3 1uo*o ianganlah kamu takut kepada mereka),
maksudnya adalatr manusi4 yakni: Janganlah kalian takut terhadap tuduhan-
tuduhan mereka, karela sesungguhnya itu lemah lagi batil, tidak akan
membahayakanmu XAt &i;:1.: <a"" agar Aku sempurnakan
nikmat-Ku kepadamu), di-'athaf-tan tepaaa kalimat: '"kfu. (agar
tidak ada ...) yakni: wa li an utimma (dan agarAku sempumakan). Demikian
yang dikatakan olehAl Akhfasy. Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat
ini terputus dari yang sebelumnya, dan kalimat ini pada pos isi rafa' sebagu
mubtada' sedangkan Htabar-nyatidak ditampakkan. perkiraannya [bila
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ditampakkan] -. Wa li utimma ni'matii 'alaikum 'arrafiukum qiblatii (dan

agar Aku sempumakan nikmat-Ku kepadmtl yaituAku mengenalkan kiblat-

Ku kepadamu). Demikian yang dikatakan olehAz-Ztrjaj. Ada juga yang

mengatakan, bahwa kalimat ini di-'athaf-kan kepada alasan yang

diperkirakan, jadi seolah-olatr dikatakan : Wakhsyaunii lauwafiqolcum

walautimma ni'matii 'alailatm (tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku

menunjukimu dan agar Aku menyempurnakan nikmat-Ku kepadarnu).

Penyempurnaan nikmat ini adalatr menunjukkan kepada kiblat." Adajuga

yang mengatakan bahwa penyempumaan nikniat ini adalah masuk surga-

daj-g (Sebagaimana Kami telah mengutzs), huruf kof pada

posisi nashab sebagai na'l untuk mashdar yang mahdzuf (tidak

ditampakkan/dibuang), sehinga maknanya adalatr: Waliutimma ni' matii

'alahtm itmaaman mitsla maa arsalnaa (dan agar Aku sempurnakan

nikmat-Ku kepadamu dengan sangat sempurna sebagaimana kami telah

mengutus). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra' yang didtrkung oleh Ibnu

Athiyyah. Pendapat lain menyatakan, bahwa lafpada katiamt tersebtrt pada

psisi noshab sebagat haalfteterangan kgndisi), sehingga maknanya adalah:

Waliutimma ni'matii' alalatmfii hoadzihil haal (danagarAku sempurnakan

nikmat-Ku kepadamu dalam kondisi ini) . Sedangkan penyerupaanrryra (yakni

konotasi darr kaaf lsebagaimana/sepertil) berlaku pada ungkapan: Batrwa

nikmat berkenaan dengan kiblat ini seperti nikmat belkenaan dengan kerasulan

Ada juga yang mengatakan, batrwa makna redaksi ini adalatr berdasarkan

mendahulukan dan mengemudiankan kalimat, yakni: Fadzhtruunii kamaa

arsalnaa (karena itq ingatlatr kamu kepada-Ku sebagaimana Kami telah

mengutus). Demikian yang dikatakan oleh Az-ZuJai.

l;Z'; Ari;S (Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku,

niscaya Alat atran ingat [pulal kcpadamu), ini adalah perintah beserta

j av, ab-nya Snnimplnyalbalasannya), dan kalimat ini mengandmg kiasan-

Sa'id bin Jubair berkata, "Makna ayat tersebut adalah: krgatlatr kamu

dengan menaati-Kq niscayaAku akan ingat pula kepadanru dengan memberi
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patrala dan ampunan." Demikian yang dikemukakan olehAl Qurttrubi dalam

tafsir-nya. Riwayat ini dikeluarkanjuga darinya olehAM bin Humaid dan

Ibnu Jarir, dan ia juga meriwayatkan yang serupa itu secara marfu:

sebagaimana yang nanti akan dikemukakan setelah ini.

,I.b-pr'*9 (dan bersyukurlah kepada-Ku), Al Fara' berkata,

"syalrara lakawa syakarta lahu (iaberterima kasih kepadamu dan engkau

berterima kasih kepadanya)."

Asy-Syukr adalah: Mengakui kebaikan dan menceritakannya. Asal

maknanya secara literal adalah ath-thuhur (suci).Pembalrasan tentang hal ini

telatrdikemtrkakan.

9t:F3 1 1 1D a n, i a n ganl ah kam u m e n gi n gkor i [ni bn otJ - Ku). lni
adalah larangan Karena itu, hurufnun-nya (partikel yang menunjukkanjamak)

dibuang, sedangkan nunyarLg ada adalah nun mutaksllim (partikel yang

mewakili si pengucap kalimat), sedangkan hurufya'-nya dibuang [karena

semestinya partikel ini diucapkan,!] karena posisinya berada di akhir ayat.

Namun membiarkannya lebih baik untuk selain ungkapanAl Qur an.

Malr;ru, al kufr di sini adalah menutupi nikmat, bukan mendustakannya.

Pembatrasan tentang hal ini telatr dikemukakan.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu F{atim meriwayatkan dari lbnuAbbas mengenai

firman-Nya ,qy ii?:W (Dan bagi tiaytiap umat ada kiblatnya

[tersendiriJ yang ia menghadap kepadanya). Ia berkata, "Maksudnya

adalah para pemeluk agama. Allah mengatakan bahwa masing-masing

mempunyai kiblatyang disenanginya-" IbnuAbuHatim meriwayatkan darinya

bahwa ia mengatakan mengenai penafsiran ayat ini, *Shalatlah kalian ke arah

Baitul Maqdis satu kali, dan ke arall Ka'bah satu kali." Abu Daud di dalam

Nasikh-nyajuga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

o"Pii;jj-il3 (Maka berlomba-lombalah kamu [dalam berbuatJ

kebailan), ia berkata'Tangan sampai kiblat kalian dikalahkan."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya:

'r"jl;li i;.A3 (Mala b erl omb a-lomb al ah lcamu [dal am b e rbuat J

tnOoi*or1. ia berkata, "-Yaitu dalam melakukan- amal-amal shalih."

.,, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr

mengenai firman-Nya: c.,"Pi i *;il3 (Maka berlomb a-lombalah komu

[datam berbuatJ kebaikan), ia berkatq'Maka bersegerala]r kalian kepada

kebaikan. t+ftfr 6,,ir-r;k6Gi (Di mana saia kamu berada,

pasti Altah akan menguipulkan kamu sekalian).Yakni: Pada hari kiamat

nafi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalgrAs-Suddi, dari Ibnu Abbas, Ibnu

Mas'ud dan sahabat lainny4 ia menuturkarl "KetikaNabi SAW dialihkan

ftiblatrya) ke aratr Ka'bah setelatr sebelumnya beliau shalat ke arah Baitul

Maqdis, orang-orang musyrik Makkatr mengatakan,'Muhammad sedang

bingung pada grusan agamanya sehingga ia pun menghadap ke arah kiblat

kaliarU dan ia tahu batrwa sebenamya kalian lebih ltrrus jalannya daripada dia'

dan harnpir saja ia masuk ke dala4 agama kalian.' MakaAllah menurunkan:

jFt, i;**i e* O*{i $yi+t ftu qV ek tu
(Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-or(mg

yang zhalim di antara merefto. Matra janganlah kamu takut kcpada

merelra, tetapi tahttlah kcpada- Ku)"r55

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr mengenai

firman-Ny u, 4 # qq $kfu. (Agar tidak ada huiiah bagi

mamtsia das kamu), :g|rJl1rfra*Yalmi Ahli Kitab, yang mana saat Nabiyullah

dipalingkan ke aratr Ka'bat1 mereka berkat4'Orang itu rindu kepada rumatt

bapaknya dan agama kaumnYa' ."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid, ia

berkata "Hujjatr mereka adalatr mercka mengatakag'Kini ia (Mtrlrammad)

r'5lbnu Jarir,2
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menyukai kiblat kita ." Abu Daud di dalam nasikh-nya, Ibnu.Jarir dan Ibnu

Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr dan Mujahid mengenai firman-Nya:

&lilu 3-{i $t lt rrurti orang-orang yang zhalim di antara

mereka), ia berkata, "Orang-orang yang zhalim di antara mereka adalah

ofturg-oftmg musyrik Quraisy, karena mereka akan berdalih dengan itu kepada

kaliaru dan mereka akan bedalih kepada Nabiyullah karena beliau berpaling

ke arah Baiful Haram,.dan mereka akan mengatakan, 'Ia akan kembali

kepada agama,kita.' Karena semua ini Allah menurunkan ayat:

,4UiCfi'tr,'r1t;si'trla\i;*Firl;;-iitil\(Haiorang-
orang yang beriman! Mohonlah pertolongan [kepada AllahJ dengan

sabar dan shalat)' (Qs. Al Baqarah [2]: 153)

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari AbuAl Aliyah mengenai firman-

Nya: H i;'t Htlltl t:-f (Sebagaimana fKami telah
menyempurnakan nikmat Kami kepadamuJ Kami telah mengutus

kepadamu seorang Rasul di antara kamu)Yal<ni: Muhammad SAW.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Nya: H.$j Hdlti-k
(Sebagaimana [Kami telah menyempurnakan nilanat lumi kepadamuJ

Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul di antarq kamu), ia

berkata "SebagaimanaAku telah melakukan, maka ingatlah kalian kepada-

KrL"

Abu Asy-Syaikh dan Ad-Dailami meriwayatkan dari jalur Jarir,

dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda:

{*,!izi eu. :V''# u e\?\i,i';tt 4isc (Karena itu,

ingatlah lmmu kepada-Ku, niscaya Alru alen ingot fpulal kepadamu':

Ingatl.ah lralian kepada-Ku wahai para hamb'a dengan taat kepada-

Ku, niscaya Aku ingat knpadamu dengan ampunan-Ku).r56 Ad-Dailami

'*Dha:if,Ad-Dailami dalamMusnadAlFirdaus,3/l60,didalamnyaterdapatJuwaibir,
dan Al Hafizh berkata, "Ia adalah Abu Sa'di Al Uzdi, perawi tafsir, Dha'ifiiddan;'
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dan IbnuAsakir juga meriwayatkan seperti itu secara marfu' dari hadits

AbuHindAd-Dari,dengantamb atwn:{i\i ti |* ,F A $: ;f ', 'p
2|.|f\ili'""|fr ,ro r) $i CF 'ij ,d:fiL.(BarangsiapayangC.i.a t- toi G'f t nj ,d,

ingat kepada-Ku dengan menaati-Ku, maka adalah hak atas-Ku untuk

ingat lrepada-Nya dengan ompunan-Ku. Dan barangsiapa yang ingat

kepada-Ku tapi bermaksiat kepada-Ku, maka adalah hakatas-Ku untuk

ingat kepada-Nya dengan kemurkaan).ls7 Abd bin Humaid meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, Allah berfirman, "lngatlya Aku kepada kalian adalah lebih

baik daripada ingatrya kalian kepada-Ku." Banyak sekali hadits-hadits yang

menyebutkan tentang keutam aan dzilvullah(mengingatAllah) secara mutlak

dan tentang keutamaan bersyukur.

ttl Dta' il: l&Ad-Dailarni, 3205.
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,43 f*ii.;Fi i y, EPi G> 3: j3 $

is,r.i$i @ Oqsi,t; :, eii #:Srt ;?<rt e
W +"t1@ or'rt * t,tt *, tt,rS cq e.tbtl

96 oe:eP i e +'2f1i=;t *; i3'*
"Hai orong-orong yang beriman! Mintalah pertolongan (kepada

Allah) dengan sabar dan shalat Sesunguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap

orang-orang yang gugur diialanAllah (bahwa mereka itu) mati;

bohkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak

menyadarinya. Dan sungguh okan kami berikon cobaan kepadamu

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurongan horta, iiwa, dan

buah-buahon. Dan berikanlah berita gembiri kepoda orang-orang

yong sabar, (yaitu) orong-orang yang apabila ditimpa musibah,

mereka mengucapkon, 'Innao lilloahi wa innaa ilaihi raaii'uun'

[sesungguhnya kami adalah milik Alloh dan sesungguhnya

kepada-Nyalah kami kembaliJ. Mereka itulah yang memperoleh

keberkahan yang sempurna dan rohmat dari Tuhan mereka, dan

mereka ituloh orong-orang yang mendapat petuniuk.'
(Qs. Al Baqarah [2]: 153-157)

SetelahAllah SWT menunjukkan para hamba-Nya untuk mengingat-

Nya dan bersyukur kepada-Ny4 Allah memurjukkan mereka untuk meminta

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Karena orang yang

memadukan dzikrullah, bersyukur kepada-Ny4 bersabar dan melaksanakan
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shalat sebagaimana yang diperitahkan-Nya di samping menghalau segala

godaan yang menghampirinya berarti ia telah mendapat petunjuk ke jalan

yangbenar.

Penyertaan yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nyu, fr'bl,

it.Ai e (sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar),

merupakan dorongan terbesar dari Altah SWT bagi para hamba-Nya agar

mereka menetapi kesabaran, bagaimana pun kondisi yang dialaminya.

Barangsiapa yang disertai Allatr, maka ia tidak akan mencemaskan apa pun,

batrkan sekalipun terhadap gunung.

Kata t i2;i a*, TQi pada po s i s i r afa' sebagai kh a b ar untuk kata

yang mahdzuf (tidak ditampakkan), yakni *bila ditampakkan-: Janganlah

kalianmengatakantentang orang-orang yang gugur di jalanAllah bahwa

mereka itu telatr mati; bahkan sebenamya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak

merasakan kehidupan itu saat kalian menyaksikan tubuh mereka setelah ruh

mereka dicabut, karena kalian menyebutnya sebagai kematian untuk hal

tersebut berdasarkan ilmu yang ada pada kalian, yang bila dibandingkan

dengan ilmuAllab hanyalah bagaikan setetes air yang menempel pada paruh

burung dari air lautan. Karena sebenanya mereka tidaklah demikian, akan

tetapi mereka itu hidup di alam barzakh

Dalil tersebut menunjukkan kepastian adanya adzab kubur, dan tidak

perlu dianggap penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi hal ini. Sebab,

banyak sekali hadits shahih yang menunjukkannya di sanrping iq ditur{uktcan

pula oleh ayat-ayat4l Qy'ry,-d1 antaranl? ?dile!-firr1*Allah Ta'ala:

b;f $ W Ci#;.ii f# $: (rangantah'o;ii. {} +{g S b;i fi ,W at# u.)
komu mingira bahwa orong-oroig yang gugur di jalan Allah itu mati;

bahlran merekn itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rizki). (Qs.

Aali'Imraan[3]: 169)

,*pi (Dan Kami pasti alron menguji kamu), asal makna a/

balaa'adalahalmiftnah(cobaan).Mak'nanabluuhmadalahkamimencoba
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kalian untuk menguji kalian, apakah kalian bersabarterhadap qadha' atau

tidak?

Penyebutan kata l.p secara nakirah (tanpa alif lam ta'rifl
menunjukkan sedikit, yakni: Dengan sedikit dari perkara-perkara ini. Adh-

Dhahtrak membacanya rf,blr .

i$i (ketalailan) maksudnya adalah sesuatu yang dialami oleh

orang takut terjadinya madharat terhadapnya dari pihak mustrh atau lainnya.

gAl Qcelaparan) maksudnya adalah kelaparan yang terjadi saat

paceklik dan kekeringan.

Yang dimaksud dengan kekurongon harta adalah apa yang terjadi

akibat bencan4 dan apa-apa yang diwajibkanAllah pada harta yang berupa

zakatdansebagainya

Yang dimaksud dengan *e/r urangan jiwo adalatr kematian dan gugur

dimedanjihad

Yang dimaksud dengan kekurangan buah-buohaz adalatr hama atau

lainnya yang menimpa buah-buahan (yang mengakibatkan gagal panen). Ini

merupakan bentuk' athaf dai y angkhusus kepada yang umum, karena harta

sudah mencakup buah-buahan dan yang lainnya. Adajuga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud de ngan" lrehtrangan buah-buaharf' adalah kematian

anak.

ir.+.)i t;S (Dan berikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar),maknanya adalah perintatr kepada Rasulullah SAW atau

setiap orang yang mampu menyampaikan berita gembira. Tentang makna

b i sy aor ah telah dikemukakan.

Asal makna )#i adalah al habs (menahan). Allahmendefinisikan

mereka (orang-orang yang sabar), bahwa mereka adalatr orang-orang yang

ber-riliryb' ketika tertimpa musiba[ karena sikap ini menu{uL*an kepasrahan

dankerelaan.
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i*t adalah benttrk tunggal dari mashaaib, yaitu: Noda yang

menyakiti mantsia walatrpun kecil.

3;,-j {Ff/ it t r(Sesungguturya 
kami adalah milik Atlah dan

sesungguhnya kepada-Nyalah kami kembali), ayat ini menjelaskarU batrwa

kalimalkalimat ini merupakan sandaran bagi orang-orangyang tertimpa

mrsibah dan pelindung bagi orang{mng png ditimpa mbaarU karena kalimat-

kalimat ini mencakup pernyataan dan penghambaan kepadaAllah serta

pengakuan akan kebangkitan dan pengembalian diri.

Makna 6ii; A tiri adalatr ampunan danpqiianprg baik. Demikian

yang dikatakan olehAz-Zujaj. Berdasarkan penge,ltian ini, maka penyebtrtan

kata iLlis Qahmat)adalah sebagai penegasan. Disebutkan di dalam lI
Kasysyatr "', iL|? $ adalah ratrmat dan kesudian (perkenan), lalu ditempatkan

pada posisi rafah(belas kasiatr), talu dipadukan dengan rahmat, seperti

firman-Nya , i;;'^i|., {noto tortun dan kasih sayang). (Qs- Al Hadiid

l57l: 27) dan firman-Nya: 'e)C:; (Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang). (Qs.At-Taubatr [9]: 117, 128;An-Nuur l24l:20;Al Hasyr

[59]: I 0). Maknanya: Mereka itula]r yang memperolehkasih sayang setelah

mendapat kasih sayang."Adajuga yang berpendapag bahwa png dimaksud

dengan ratrmat adalatr dihilangkannya kesedihan dan dipenrhirya kebututran

'u:rilri (orang-orang yang mendapat petuniuk).Maknanya telatr

dikemukakan Mereka disebtrt demikian karena melahrkan hal-hal yang bisa

mengantarkan kepada jalan yang benar, yutuber-istiri a' dan pasrah.

Al Hakim danAl Baihaqi di dalam Ad-Dalailmoiwayatkan dali Ibmahim

bin Abdunahman bin Auf, ia menuturkan, "KetikaAbdurrahman bin Auf

pingsan dalam sakitny4 orang-oftmg menduga batrwa nafasnya sudah tidak

ada lagi, sampai-sampai mereka berdiri dari sisi dan menutupinya dengan

kain. Lalu Ummu KuttsurU istiny4 keluar menuju masjid, untuk memohon

pertolongan dengan cara yang telah diperintatrkaq yaitu dengan bersabal dan

shalat. Setelah mereka menunggu sebentar saat Abdurrahman pingsan, ia pun
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sadarkembali."

Ibnu Mandatr di dalam l/ Ma' rifah meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

menuturkan, "UmairbinAl Hammam gugur di medan Badar, lalu berkenaan

dengannya dan yang lainnya tr:runlah ayat: ,f A'JJ31- d,ihi3 1,
"rr";lir:lloanianganlahkamumengatanointerhadaporang-orangyang
gugur di jalan Atlaih [bahwa mereka ituJ mati) al aayah;'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa' id bin Jubair, ia mengatakan:

$ ,f 4 (Di jalanAllah) adalah dalam rangka menaati Allah dengan

memerangi orrng-orang musyrik." Banyak hadits yang menyatakan batrwa

roh para syuhada berada dalam rongga mulut burung-burung hijau yang

memakan buah-buahan surgq di antaranya adalatr hadits yang diriwayatkan

dari Ka' b bin Malik secara marfu' yangdikemukakan oleh ahmad, At-Tirmidzi

dania men-shahfi-kannya, An-Nasa' i dan Ibnu Majah. t$ Diriwayatkan juga

batrwa roh para syuhada berbentuk bunrng-burung puti[ sebagaimana yang

diriwayatkan olehAMurrazzaq dari Qatadab yang mana ia berkata" "Telah

sampai t<eeaaakami" lalu iamenyebutkan demikian. Diriwayatkanjuga senrpa

itu darinya olehAbd bin Humaid dan Ibnu Jarir. Diriwayatkanjuga, bahwa

roh para syuhada itu berbentuk burung-burung hijau, sebagaimanayang

diriwayatkan oleh IbnuAbu Hatim danAl Bailiaqi di dalan Syu' ab Al Iman

dari AbuAl Aliyatr; Diriwayatkan juga oleh IbnuAbii Syaibah di dalam Al

Ba'ts wa An-Nusytr dari Ka'b; Diriwayatkanjuga oleh Hannad IbnuAs-

Sari dari Hudail; Dan diriwayatkan juga olehAbdurrazzaqdi dalarn Al

Mushannaf daiAMullah bin Ka'b bin Malik secara marfu '.

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha' mengenai

firman-Nya , fert:pi e ,efi'pi (Dan sungguh atran Kami

berilran lrepodamu dengan sedikit lcetakutan, lcelaparan), ia berkata,

"Meneka adalatr para satrabat Muhammad SAW."

'5sAt-Tirmidzi,164l; Ibnu Majah, 1449; Ahmad dalam Musnad-nya,61386 dan Al
Albani men- s ha ih-kannya dalam Si a h i h A I J am i', I 5 5 9 dan I 560.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al

Baihaqi di dalam Syz' ab Al Imanmeriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya , &p; (Dan Kami pasti akan menguii kamu),ia berkata,

"Allah mengabar:karikepada orang-orang beriman, batrwa dunia adalah negeri

cobaan, dan bahwaAllah menguji mereka di dalamnya serta memerintahkan

mereka bersabar, danAllah menyampaikan kabar gembira kepada merek4

yaitu Allatr berfirman, it.Ai #t @o" berikanlah berita gembira

lepada orang-orang yang s abar) Allah juga mengabarkan, bahwa orang

yang beriman, apabila ia patuh kepada perintatrAllah, tabah dar,trcristirja'

(yakni mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun'

[sesungguhryakami adalah milikAllah dan sesungguhn]'akepada-N]'alahl<ami

kembali]) ketikatertimpamusibah, makaAllahmenuliskanbagiryratiga lrurcam

kebaikan, yaitu: Keberkahan dari Allah, rahmat dan diringankannya jalan

petunjuk. Daru Rasulullatr SAW pematr bersaMa 7 zlJ$ Y €.?t c;
ltbj- qb ri, 'i ,yq) ,it;iL 'ib?t ,:^tkl?n, g*i"gtiapa ber-istirja'

ketilu tertimpa musibah, maka Allah mengganti musibahnya rtu dan

membaiklcan akibatnya serta menjadikan bagirya pengganti yang baik

y ang di s enanginya)." I se

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriw-ayatkan-dari Raja' Ibnu Haiwah mengenai firman-Nya:

:'Prt &'{6 )";fiefit (trekurangan harta, iiwa, dan buah-

buahan),iaberkata, "Akan datang suatu zamankepadamanusia di mana

pohon kurma tidak berbuah kecuali hanya sebutir." Ath-Thabrani dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi SAW

bersabda, tf1 :ri,.-Jr : ,j:g iif ,;li e bt U i * ,fi ,- ryt
|'ryrt yl ep' y. (Umitku diberi sisuatu' wng tidak diberikon kepada

te Dha'f,Albaihaqi dalaml sy-Syu'ab,9689, di dalamryraterdapatAlibinAbuThlahatU
dan telah disebutkan olehAl Haitsami dalam Majma'Az-fuwa'id,2/331 dan61317,ia

berkata, "Ath-Thabrani dalam Al KaDir, di dalamnya terdapat Ali bin Abu Thalhah, ia

adalahdha'if.
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seorang pun dari umat-umat (yang terdahulu), yaitu lwtil@ tertimpa

musibah agar mereka mengucapkan,'Innaa lillaahi wo innaa ilaihi
raaji'uun' lsesungguhnya kami adalah milik Atlah dan sesungguhnya

lrepada-Nyalah kami kBmbalil1"t6o

Dan, telah diriwayatkan banyak hadits mengenai keutamaan istirja'
saat tertimpa mtrsibatr.

t6o Dho'if telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-7-awa'id,2/330, ia
berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Kabir, di dalamnya terdapat
Muhammad bin KhalidAth-Thahani, ia adalah dha'if, dan telah disebutkan olehAsy-
Syaikh Al Alb ani dalan D ha' f A I Jami', 1046.
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"Sesungguhnya Shafo dan Marwah adaloh sebagian syi'arAllah.
Maka borongsiopa beribadah haji ke Boitullah otau berumrah,

mako tidak oda dosa baginya mengerjakon sa'i di antaro keduanyu

Don barangsiopa mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati,

maka sesungguhnyaAllah Maha Mensyukuri lagi Maha

Mengetahui " (Qs.Al Baqarah [2]: 158)

6bi secara etimologi kata ini adalah batu licin. Sedangkan yang

dimaksud di sini adalah sebutan sebuah bukit di antara bukit-bukit di l%l&ah.

Begrtujuga {: }i adalah sebutan sebua}r btrkitdi Makkah Asal maknanya

secara etimologi adalah bentuk tunggal al marwoo,yaifiibebatuan kecil yang

sangat halus. Ada juga yang mengatakan, yang sangat keras. Dan adajuga

yang mengatakan, mencakup keduanya AbuDzu'aibAl Hdzali mengatakan,

i;,Y ;*jt i;;:')p.;k &,ra

Karena berbagai peristiwa, alat ini bak batu cadas

nan licin di pasar yang setiap hari dikctuk

Ada juga yang mengatakan,bahwa al marwah adalahbebatuan putih

yang mengkilat. Dan adajuga yang mengatakan, bahwa al marwah adalah

bebatuanyanghitam.

,,P adalah bentuk jamak dari sya'iirah,yaitu tanda, yakni dari

simbol-simbol manasiknya. Maksudnya adalah tempat-tempat ibadah yang

ditandai Allah sebagai tanda bagi manusia yang berupa wuquf, sa'i dan

penyembelihan hewan kurban. Contoh kal imat: Isy'aar al hadyi (menandai

hewan kurban), yakni menandainya dengan menorehkan besi (pisau) di

bahunya. Contoh lairurya dari ucapan Al Kumait:
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, l'.to al.

"+F.$)q; 1*
a 21 lzo , -, . t.'- t

frli ):a.i l.- -+t".;

Kami memerangi mereka dari generasi ke generasi, kau bisa lihat
mereka

bak ditandai simbol-simbol kurban, dengan 
-membunuh- 

merekalah

dapat mendekatkon diri 
-kepada 

Allah-.

,4i ? secara etimologi kalimat ini berarti menuju ke Baitullah.

Contoh dengan pengertian ini, ucapan seorang penyair:

t:F;t JG;1t',.*,, i'H- ?y l'* J'* > *i,
Dan aku menyaksikan banyak Bani Auf yang berdatangan,

mereka menuju sorban bersaput zalaran

Adaptrn pengertiannya menurut terminologi syari' at adalah melalarkan

rangkaian ibadah haji yang telah disyari'atkan olehAllah SWT.

t.- t1:'{PI secara etimologi maknanya adalah mengunjungi, sedangkan

menurut terminologi syari'at adalah melakukan ibadah sesuai dengan

ketentuannya

al+ berasal dair kata j anuuh, yaitu condong. Disebut j at v oanih

karena kebengkokannya

J"#'- (mengerjokan sa'i) asalnya J:rlri;- $tararhowwafl,lalu di-

idghom-karr (ta'-nya dimasukkan ke dalam tha). Dibaca juga dengan:

,|Eoi riart ua*yu dosa (bagi yang mengerjakan sa'i di antara keduanya)

menunjukkan tidak wajib. Demikian yang dikatakan olehAbu Hanifah dan

para sahabatrya serta Ats-Tsauri.

Az-Zana@artmenceritakan dt dalam Al Kosysy{dxrAbu Hanifall

bahwa ia berkat4'Sa'i itu wajib tapi bukan ruhrr' dan bagi png meninggalkan

harus membayar dam." 16r Di antara yang berpendapat tidak wajib adalah:

t6t Al Kasysyaf,ll20S
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IbnuAbbas,IbnuAz-Zubair,Anas binMalik dan Ibnu Sirin. Di antara dalil-

dalil yang mengrratkan ayat ini denganpeng€rtian tidak wajib sa i adalah firman

Allah Ta'ala di akhir ayatnya: +'f.gfrfof (p'7fi {: loan
barangsiapa mengerjakon kebaiikan dengan kerelaan hati, maka

sesungguhnya Allah Maha Mensythtri lagi Maha Mengetahui) -

Sementara itu Jumhrr ulama terpenaryat, bahwa sa i htrkunryra wajib

dan termasuk salatr satu manasik haji. Mercka berdalih dengan riwayat yang

dikeluarkan olehAsy-Syaikhani (Al Buklnri dan Muslim) dan yang lainnya

dari Aisyah: "Bahwa Urwatr pematr bertqrya kepada Aisyatr,'Bagaimana

mennn.ilrnutentansfirmanAllah: 2i- .:; 3fr uW ..,6'rrl:, ClSi i'ttmenuntuutentangfimanAyt d_; C -91.?;s$r!3,r6tfl6 l.-J!
t4i'& o1,l;rGt*" .* i,.:';d ti q;furi,"r*wtya shafaTi

f-.

Maruah merupakon sebagian syi' ar Allah Mako barangsiapa beribadah

haji ke Boitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya

mengerjakon sa'i di antara ke&tanya).Menunrtku, tidak ada seorang pun

yang berdosa bila tidak mengerj akan sa'i antara Shafa dan Marwah.' Aisyah

berkata, 'Betapa buruknya yang kau ucapkan itu wahai keponakanku.

Sestrnggrrhnya ayat ini bila meruut penahililanmu, maka akan berhmyi.,falaa

junoaha' alaihi allaa yaththaww afa bihimaa(maka tidak ada dosa baginya

untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduarrya). akan tetapi, sebenarnya

ayat ini diturunkan berkenaan dengan katrmAnshar, yang mana duhmya

sebelum mereka memeluk Islam, mereka memuja berhala Manat yangjatrat

yang biasa mereka sembah. Lalu orang yang melaksanakan haji merasa

berdosa bila melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah pada masajahiliyah.

Kemudian Allah menurunkan ayat: rllly,lfi rlb eltpbcisi 5y
(Sesungguhnya Shofo dan Marwah merupakan sebagian syi'ar Allah).

al aayah.

Selanjutnya Aisyah mengatakan,'Kemudian Rasulullah SAW telah

melakukan sa' i antara keduany4 maka tidak boleh seomng pun meninggalkan

sa' i di antara keduanya'."

Muslim dan yang lairurya meriwayatkan darinya (Aisyatr), bahwa ia
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berkata, "Sungguh, tidaklahAllah menyempurnakan haji orang yang tidak

melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan tidak ada umrah baginya,

karena Atlah Ta'ala telah berfirman, $ rls,ytPLGlsi irt
(Sesunggahnya Shafa dan Marwah merupalkan sebogiansyi'ar Allah)';

Ath-Thabrani meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Ketika
RasulullahsAWditany4beliaupunbepsaM4 rliti -,o!.1Jr'J,.le'* At Ll

(sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian, malra lahirantai
sa'i)"162

Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya, Asy-Syaf i, Ibnu

Sa'd, IbnuAl Mundzir, Ibnu Qani' danAl Baihaqi dari Habibah binti Abu
Tulza' aly iamenuturkan, "Aku melihat Rasulullah sAW thawaf di antara Shafa

dan Marwah, sementara orimg-oftulg di depan beliaq dan beliau di belakang

merekamelaktrkansa'i, sampai-sampaiakurirelihatkedualututbeliaukarena

kuatrya beliau melakukan sa'i sehingga kainnya tersingkap, dan saat itu beliau

bersabda: &r'#'s ,yi'gittl$fjLr (Lakukanlah sa'i oleh

lralian, larena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan

sa'i atas lalian)"r63 Di dalam Musnad Ahmad,iwayatimdari jalur gunmya

yaituAMullah binAl Mu'ammil, dariAtha' binAbu Rabah, dari Shafiyyah

binti Syaibah, darinya.Iajuga meriwayatkannya dari jalur lainnya, yaitu dari

Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Washil maulaAbu

Uyaina[ dari Musa bin L]baid]u dari Shafiyyatr binti SyaiUatr: Batrwa seorang

wanita memberitatruny4 lalu dikemukakan haditsnya. Hadits ini ditegaskan

oleh haditr, 1(3ri gtj* (Ambillah dariku cara melalcsanakon

manasik kalian).r6a

t62 Shahih, Al Haisami menyebutkanyadalam Majma' Az-Zawa'id,3/239,iabeikata,
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam I I Ausath, di dalamnya terdapatAl fadh bin
Sedekah, iaadalah dha'fi dan telah disebutkan olehAlAlbani dalam ShahihAl Jami',
I 798, ia berkata,'Shahih'."

t63 Shahih, Ahmad, 61422 dan Al Albani dalan Shahih Al Jomi',968, ia berkata,
"Shahih."

I s S hah i h, Muslim, 2/943 dan Ahmad dalam Al Mus nad, 3 I 237 .
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+ii ik et iict i;;t'u{i'ot, @ 4i *r}i
q'u*@Ar;i;,-A .6i',aii-iifi ifriAcfLltl *! tt)

.3

i . D1. - t-zt ',3*51ir^{Q-trjl, @ 3:rb:'-F lrvrf,3t fib'-i;4./ ^r'rr--, -r- <r'^ ' ^rilit'^:'- '.^7:,'.-l

@4)i$liri$or.1
u S es ungguhnyo orang-orang yong menyembunyikan apa yang telah

Kami turunkan berupo ketetongon-keterongan (yang ielos) don

petunjuk, Setelah Kami meneranghannya hepoda manusia dalamAl

Kitab, mereko itu dilaknoti Allah don dilaknafi (pulo) olch semua

(mokhluk) yong dapot melaknati, kecuoli mereho yang telah

bertaubat dan mengodokan perbaikan serto mcnerangkan

(kebenarannya), maka terhadop mereho ituAku menerima

toubatnya, don Akulah Yang Moho Penerima taubot lagi Maha

Penyayang. Sesungguhnyo orang-orong yong kaftr dan mereka moti

dalam keadaan kofir, mereka itu mendapat laknotAllah, pora

molaikat dan monusia seluruhnya Mereko kekol di dalamnya, fidok

akan diringankon sisa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi

tongguh. Dan Tuhonmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada

tuhon (yang hak disembah) metainkan Dia, Yong Maha Pemurah

logi Maha Penyayang." (Qs.Al Baqarah [2]: 159-f6)

it Si;-;-13i'ot, (sesungguhnya orang-orang yang

menyembwryikon .. ) hingga akhir ayat, adalatr pemberitahgan bahwa orang-

orang yang menyembunyikan itu adalatr ofirng-orang yang dilaknat. Para
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mufassir berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan mereka

itu? Ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah para rahib yahudi dan para

pendeta nashrani yang menyembunyikan perkara Muhammad SAW. Suatu

pendapat mengatakan, bahwa maksudnya adalah setiap orang yang

menyembunyikan kebenaran dan tidak memberikan keterangan yang

diwajibkanAllah untuk diterangkan.

Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, karena
penyimpulannya berdasarkan keumuma n lafazh bukan berdasarkan

kekhususan sebab, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ilmu ushul. Namtrn
yangjelas, sebab turunny a ayatini berkenaan dengan orang-orang yahudi

dan nashrani karena menyembunyikan kebenaran, narnun hal ini tidak
menafikan rurtuk berlalcu pada setiap orang yang menyembunyikankebenaran.

Ayat ini mengandung ancaman keras yang tidak tertandingi, karena laknat

Allah dan laknat dari semua hamba-Nya yang bisa melaknat, akan

mengantarkan ke tingkat kesengsaraan dan kerugian yang seolah tak berbatas

dan tidak diketahui ujungnya.

U r4i t, - 
: 
r -dii'ct (b e r u p a ke t e r a n g a n - ke t e r a n g a n [y a n g j e t a s J

dan petunj uk),uaAut, aufif yang menunjukkan bolehnya menyembunyikan

selain itq sebagaimana yang dikatakan olehAbu Hurairah, "Aku hafal dua

pundi (himpunan ilmu) dari Rasulullah SAW; Peilama, aku telah
menyebarkanny4 dan k6dua, bila aku menyebarkannya maka leher ini akan

dipenggal." Diriwayatkan oleh Al Bukhari. t65

Dham i r (kataganti) pada fi rman-Nya: L{! t1 ri1. I G e t e U n Kam i
m e n e r a n gkannya) kembali kepada

lArfV (apa yang telah Kami turunknn).

+'4i (Kitab)adalah nama jenis, pengertiannya mencakup semua
jenis Kitab. Ada yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah Taurat.

t65 Shahih, AlBukhari, 120 dari haditsAbu Hurairah.
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t'
I

'#i maknanya adalah me4f auhkan dan mengusir, dan yang dimaksud

dengan firman-Nya , :. ,rLj|i (semua [makhlukJ yang dapat melalcnat)

adalah para malaikat dan orang-orang yang beriman. Demikian yang dikatakan

olehAz-Znjaj dan yang lainnya yang diunggulkan oleh Ibnu 'Athiyyah. Ada

juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah setiap yang dapat melaknat.

Sehingga dengan pengetian jni termasuk jugajin. Adajuga yartg mengatakan

batrwa maksudnya adalah serangga dan binatang.

i;.$'U{i $t, lt rruoli mereka yang telah bertaubat...) dan

seterusnya, ada pengecualian orang-omag yang bertaubat dan mengadakan

perbaikan terhadap amal perbuatan mereka yang rusak, serta menerangkan

kepada manusia apa yang telah diterangkanAllatr dalam kitab'kitab-Nya dan

yang melalui lisan para rasul-Nya.

3k etli1t (dan mereko mati dalam keadaan t afir),imjumlah
haaliyah (kalimat yang menerangkan kondisi), ini dijadikan dalil untuk

menyatakan tidak bolehnya melaknat orang kafir tentg karena kondisinya

ketika mati belum diketahui, dan ini tidak bertentangan dengan riwayat valid

yang menyebutkan bahwaNabi SAW melaknat sejumlah orang dari kalangan

kaum kuffar dengan menyebut nama, karena beliau memang mengetahuinya

berdasarkan wahyu, sedangkan kita tidak mengetahui. Pendapat lain

menyatakan: Boleh melaknat orang tertentu berdasarkan realita yang tampak

padanya sebagaimana diboletrkan untuk memerangiryra

KlA W+3i 1*rrd* itu mendapat lalmat Allah...) dan

seterusnya adalah sebagai dalil yang memboletrkanmelaknat orang-orang kafir

secara trmum. Al Qurthubi berkata "Tidak adapeftedaan pendapat mengenai

ini." Lebih jauh ia berkata, "Melaknat orang kafir bukan dengan cara

mengecamkan kelflrfiran terhadapnya, tapi sebagai balasan atas kekufuran

dan penampakkan kebunrkan kekufinannya baik orang l<afir itu orang berakal

maupunorang!t'la-"

Seorang salafberkata, *Tidak 
ada ggnanya melaknat orang gila atau
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yang sudah mati dari antaramereka, baik dengan caramembalas maupun

dengan cara mengecam." Ia juga berkata, "Landasan pendapat ini, batrwa

ayattadimenunjuldranpemberitatruan,batrwaAllabparamalaikatdanmanrsia

melaknat merek4 bukan sebagai perintatr."

IbnuAI Arabi berkat4 'Melaknat orang yang tertentu yang bermaksiat

adalah tidak boletr, ini merupakan kesepakatanpendapat trlam4 berdasnrkan

riwayat fqg menyebutkan: Batrwa seseorang yang telah benrlang kali minum

khamer dihadapkan kepada beliau, lalu seseorang di antara yang hadir

berkata'SemogaAllatr melaknatrya. Sering sekali ia minum khamer.' Maka

Nabi SAW bersabda: 'fr| & |rL:ry V tik I (Jangantah tratian

menjadi penolong syetan untuk mengalahkan saudara kalian). Hadits ini
tedapat di dalam A s h-S h ahi hain." | 6

'tn-;t n1:'ls @o, manusia seluruhnya). Ada yang mengatakan,

bahwa ini terjadi pada hari kiamat, adaprm sewaktu di dunia di antara manusia

ada yang muslim dan ada pula yang kafir, ada yang diketahui kemaksiatannya

dan ada pula yang tidak diketatrui kemaksiatannya, sehingga laknat itu tidak

datang kepadanya dari semua manusia. Adajugayang mengatakan, bahwa

ini terjadi di dunia dan maksudnya adalah dilaknat oleh mayoritas manusi4

atau oleh setiap manusia yang mengetatrui kemaksiatannya.

li4jy* (M e re ka ke kal di dal amnya), y al,nidi dalam neraka. Ada
juga yang mengatakan, kekal di dalam lal<mt. Al Inzhaar adalah al imhaal

(penangguhan). Ada yang berpendapat, bahwa makna: (-:i}.iifi {,
adalah Allah tidak memandang kepada mereka (dan tidak pula mereka

dipandang). yaitu dari kata an-nazhr (melihat/memandang). Adajuga yang

mengatakan, bahwa A:)*- dai al intizhaar(menanti), yakni: mereka

tidak diberi tangguh untuk meminta ampun

-;. Si 3;1i lfang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).

t6 Shahih, Al Bukhari, 6777 dan678l dari haditsAbu Hurairah.
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Penafsirannya telah dikemukakan. Dan, firman-Nya, \'s'6 :SQ-l fS O*
Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa), mengandung petunjuk untuk

mengesakan-Ny4 memutuskan semua kaitan syirik dan sebagai isyarat bahwa

yang pertama kali harus diterangkan dan haram disembunyikan adalah perkara

tauhid

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkan, "Mu'adz bin Jabal saudara

Bani Salamah, Sa'dbinMu'adz saudaraBaniAlAsyhal dan Kharijah bin

Zaid saudara Bani Al Harits binAl Hazraj bertanya kepada sejumlah pendeta

yahudi mengenai sebagian isi Taurat, namun mereka menyembunyikannya

dan enggan memberitahukirn kepada mereka (yang bertanya itu), maka

berkenaan dengan mereka (para pendeta yahudi) Allah menunrnkan:

t3ti6!;i{"r-{i'"\ (sesungguhnya orans-orans yans

menyembunyikan opa yong telah Kami turunkan) al aayah."

Telah diriwayatkai.r dari sej umlah salaf, batrwa a)4at t€rsebut ditunrnkan

berkenaan denganAhli Kitab karena menyembunyikan kenabianNabi kita

SAW.

Ibnu Majah, IbnuAl Mundzir danAbu Hatim meriwayatkan dari Al
Bara' bin Azib, ia menuturkarU "Ketika kami sedang mengrrnrs jenazah bersama

Nabi SAW, beliau bersabda: 
,^i*, # ,fr {? q:;4yr3r t1

'&xkr,jw,i,r iju.i ,irp '+ :tt'y 'ri;ii ,i!A, * ::s i
f )\\'qrls 4 .o1l$t (Sesungguinw orang kafir'itu akan kpukut

dengan satu puhtlan di antara l<cdua matanya, lalu itu terdengar oleh

setiap yong melata slelain jin dan manuqia, lalu ia pun dilabrat oleh

setiap yang melata yang mendengar suaranya. Itutahfirman Allah Ta'ala:

'Dan dilalmat [pulal oleh semua [malihlukJ yang dapat melabtat.' Yalmi

b i nat an g- b i n a t an g t an ah1" w

t67 Dha' if Ibnu Majah, 4021 di dalamnya terdapatAl-l-aits, ia adalah Ibnu Sulaim, dan
Al Alban i telah men- dha' if-kannya.
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AM bin Humaid meriwayatkan dari Attn' , ia berkata, ..-yaitu_ j in,
manusia dan semua binatang." Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid
meriwayatkan dari Mujatri4 ia berkat4'Ketika binatang-binatang
(tidak mendapat air), merekamendoakan kebunrkan bagi manrsia yrangjahat',

Diriwayatkan juga darinya olehAM bin Humaid, Ibnu Jarir, Abu Nu'aim di
dalem ll g;TrolrdanAl Baihaqi di dalam slar 'ab Al Imotmengemi.penafsiran

ayat ini: Sesungguhnya para binatang tanah, kalajengking dan kumbang
mengatakan, "Sesungguhnya terhalanginya kami dari mendapatkan hujan
adalatr akibat dosadosa mereka." Maka para binatang itu melaknat mereka.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari
Ikdmah. AM bin Humaid meriwaya&an dariAbu Ja'far, ia berkate ..Mereka

dilaknat oleh segala sesuatq bahkan oleh kumbang-hnnbang.,, Banyak sekali
hadits-hadits png menyebutlcan tentang larangan menyembunyikan ilmu dan
ancamanbagipelakunya

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari eatadah mengenai
firman-Nya , i|*1j i;13 i43i $t gecuati mereka yang telah bertaubat
dan mengadakan perbaikan) Ia berkat4 "Mengadakan perbaikan di antara
mereka danAllalr, menerangkan apa yang datang kepada mereka dari A[ah
sertatidakmenyem dantidakmengingkarinya"IbnuAbuHatim
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya , ;-9;A Jil Oeru
menerima taubatnya)Yakni Aku memaafkan mereka. Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkandariAbuAlAtiyatr, iaberkata,'sesungguhrya omng
yangkafirakandiberrdirikanpadaharikianat,laluAllahmelaknatrla,kemudian

dilaknat pula oleh malaika! kemudian dilaknat ptrla oleh semua manusia.,,

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari eatadall ia berkat4
"Yang dimaksud dengan: irit n6$ (manusia selurufurya)adalatr:
orang-orang yang beriman." Ibnu Jarir meriwayatkan dari AbuAl Aliyatr
mengenai firman-Nya, q,i-* (Mereka kekat di dalamnya)ia berkat4
"Mereka kekal di dalam Jatrannam di dalam laknat.,'
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Dan, mengenai firman-Nya: llpiii i, (dan tidak (pula)

merelra diberi tangguh) Ia berkata, "Mereka tidak diberi tangguh untuk

memintamaaf."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

(- ,:)b- # 1t (dan tidak [putal mereps diberi tangguh), ia berkata,

"fidakditangguhkan."

Diriwayatkan oleh IbnuAbu Syaibab Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud,

At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, serta Ibnu Majah, dari Asma' binti

Yazid bin As-Sakan, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

,!e'j, ',i; j, ; \,, !\r i,t ol &\:'#ii # e iIn-li i' pl
ift, A,';\t iii ?ni .5,,i (Nama Atiah yang pating agung terdapat

di dalam dua ayat; Dan Tuhan lcamu adalah luhan Yang Maha Esa;

tidak ada tuhan [yang b erhak dis e mb ah] s elain Dia, Yang Maha P emurah

lagi Maha Penyryang. dan Alif lam mim. Allah, tidak ada llah (yang

berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kel@l lagi terus menerus

men gurus makhluk-Ny a).198

Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda:

"u\ #, :a.',.!t a.j'rL e ,lt ot{t\ ,t$ q 4, 1;r ,* "tsf i; S
;,;.'jr ,it-ti (fidak ada yang lebih dapat mengusir iin daripada ayat-

ayat yang terdapat di dalam surah Al Baqarah: Dan Tuhan kamu adalah

Tuhan Yang Maha Esa, keduo ayatnya).16e

r6t Shahih,At-Tirmidzi,3478; Ibnu Majah,3855;Ahmad,6146l;Ad-Darimi,2/3389 dan

Al Albani datam Shahih Al Jami', 9 80 dan ia meng-has an-kannya.
rsg Dha'rf, Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus, 31432, dan ia sendirian dalam

meriwayatkannya.
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r,l^ril1 r;4t: pi -bief, qi{O :,pi g> e t t,

,r,Fiiffiltiw;$i eqf,i c"f, Ji
f!,',P uV,.*S Wl u,-e;g y,ff {1
a*i,-e;trs ;LAi lfr , u:ii !ai-' i:li :_*i

"Sesungguhnyo dalam penciptaan langit dan bami, silih
bergantinyo molom don siang, bohtero yang berlayar di laut

membawa opo yang berguno bogi manusio, dan apa yang Altah
turunkon dori langit berupa air,lalu dengon itu Dia hidupkon
bumi sesudah mati (kering)nya, dan Dia tebarkan di bumi itu

segalo jenis hewan, don pengisaran ongin don owon yong
dikendalikan ontoro langit dan bumi, sungguh (terdopat) tanda-

tanda (keesaan don kebesaran Allah) bogi haum yong memikirhan."
(Qs. AI Baqarah plz rca)

SetelahAllatr SWT menyebutkan tentang tauhid dengan firman-Nya:
175'it;SQil tOo, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Eso),

disusul berilarhDxadengan dalil yang menrniukkmkeesaan-Nya ),aitupe*axa-
perkara ini yang merupakan ciptaan terbesar dari Sang pencipta yang Maha
Bijaksan4 disertai pula dengan pengetahuan setiap orang berakal, batrwa
tidak ada tuhan mana puL yang dinyalakan oleh orang{rang kafir, yang mampu
mendatangkan sedikit pun dari perkara-perl<ara i@ atau tidak akan mampu
melakukaruryaatarryunsebagiannyaYaitupenciptaanlangit,penciptaanburni,

silih bergantinya siang dan malam, berlayanrya batrteradi lautarq penurunan

hujan dari langi! penghidupan bumi dengan hujarl penebaran binatang karena

sebab hujan dan perkisaran angin. sebab, orang yang memfokuskan
pandangannya dan mengkonsentrasikan fikirannya pada salah safu fenomena

. lt -- . -.-lo*_1P.
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ini, maka ia akan tercengan, otaknya seolah tumpul untuk membayangkan

hakikatny4 akhimya ia akan mengakui, bafuwa yang menciptakannya adalatt

AllahSWT.

Disebutkannya kata ei,iSJi (l angitldalam bentuk j amak (yakni

jarnak dai ,13;i), karena langit adalah namajenis banyak macamnya,

setiap langit adalatr satujenis yang berbeda dengan laiffIlaa- Sementara &':fi
(Dazl) disebu&an dalam bentuk tunggal, karena semuanya dari satu jenis,

yaitutanah"

Fift JJi 6g g ifi h b e rgant inya mal am dan s i an g), yang

dimaksud dali ayat ini adalatr silih bergantirrya, yaitu datangnya satu kondisi

dengan kondisi yang laiq satu sisi terang, narnrm )ftrrg lainnya gelap.

'jlri liang)adalatr antara terbitnya fajar hingga terbenamnya

matatrari. An-Nadhr bin Spmuil erkat4 "Permulaan siang adalatt terbitryra

matahari, sedangkan sebelum itu tidak termasrk siang;" Demikimjuga yang

dikatakan oleh Tsa'lab, ia berdalih dengan ucapan Uma56nh binAbuAsh-

Shalt

ta.....hi, o ,'..o.
,s-n W-) q- elr,..> 9 rt'i''-;u;'rtut

Dan matahari pun terbit di setiap alilir malam

wilrnnya merah yang beraniak perlah'an memutih

Demikainjugapng dikatakan olehAz-Zujaj. IbnuAlAnbui merrbagi

waktu mer{adi tiga bagian: Satu bagian dijadikannp malam saja yaitu sejak

terbitrya matahari hingga terbitnya fajar, satu bagian aijaa*anq'a siang saja

yaitu sejak terbitnya matahari hingga terbenamny4 dan satu bagian adahh

gabtrngan antara siang dan malam, yaitu sejak terbitnya frjar hingga terhitryra

matalmri, karena pada saat itu masih tersisa gelapqra malam dan permulaan

terangnya siang. Ini berdasarkan istilatr para atlli bahasa Adapun menurut

terminologi qari'at ini cukqpjelas.

'"llaf adalah as-sa/iinah (perahu), bentuk jamak dan tunggalnya
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sama, kata ini pun bisa sebagu mudzakJrar dan bisajuga sebagu mu' annats.

Allah Taala berfirman, ot*3i ilhi C <2i dalam kapql yalg penuh

muatan). (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: llg) ;|i A. 6* jiel$V <aq
bohtera yalg- berlayar di laut). (Qs. Al Baqarah'l2l: 164)

ry G-i.: c:Ii,i $* ,it F (sehingga apabila kamu berada di
dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang

yang ada di dalamnya). (Qs. Yuunus U0l:22). Pendapat lain menyatakan,

bahwa bentuk tunggalnya adalahfalat, seperti zszd (bentuk jamak) dan

asad(bentuk tunggal, artinya: singa).

;6i F-L, (memOawa apa yang berguna bagi manusia),

kemungkinan ti di sini adalah maushulah, yakni: Billadzii yanfa'uhum

(dengan muatan yang berguna bagi mereka), atau bisa jugamashdar, yakni

b inaf ihi m (dengan memberikan manfaat kepada mereka).

,Pi'q';l'S'liU(ApayangAllahturunkandarilangil)maksud
ayat di ini adalah huj ar1 yang dengannya alam menjadi hidup, yaitu keluamya

tumbuh-tumbuhan dan rezeki secara bertebaran dan berserakan. Konteksnya

menunjukan bahwa,!j. (s e b arkan) di-' at haf-kan kepada t;i3 lt otu O i o

hidupkon),karena keduanya merupakan perkara yang menjadi akibat dari

ditunurkannya hujan Disebutkan dr dalam Al Kasysyaf, "Yangtampalq adatah

di' a t h aJkar kepada )ji."

i:Si,-'-r.': (P engisaran angin)adalah: Pengiriman angin yang

membinasakan, yang mengawinkan tumbuh-tumbuharU yang mengandung

hawa yang sangat dingin, yang menyelamatkan dan membinasakan, yang

panas, dingirl lemhrt dan badai. Pendapat lain menyatakan, bahwa perkisaran

angin adalah pengiriman angin ke utara, selatan, timur dan barat serta yang

bertiup di antara dua aratr angin Adajuga yang mengatakan, bahwa perkisaran

angin adalatr meniup peratru-peratru besar sehingga bisa berlayar, demikian

juga perahu-perahu kecil. Bisajadi maknanya adalatr mencakup semua ini.

Awan disebut rt Ji karena iaber-insifuaaD (berrenang) di udara.

638 TAFSIR FATHUL QADIR



Contoh kal imat: s afuab at dzaili s afuban (ujung rambutku terurai melambai-

lambai), tasahhaba fulaan' ala fulaan (fiianberani kepada fulan).

'Hi adalahal mudzallat (yang ditundukkan). Contoh kalimat:

Sakharahu, yakni: Mengirimnya dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga

yang mengatakan/odlhvta t as kltiiruhu adtnyatetapnya awan berada di antara

langit dan bumi tanpa tiang dan tanpa penggantung. Pendapat pertama lebih

tepat. Ayat ini secarakeseh:ruhan adalatr sebagai bukti yang menunjukkan

keesaanAllah SWT bagi orang yang melihat dengan pandangannya dan

memikirkan dengan akalnYa

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang Qurqrsy mengatakan kepada Nabi

SAW 'Mohonkanlah kepadaAllah agar bukit Shafadijadikan emas bagi

kami sehingga kami menjadi kuat menghadapi musutr-musuh kami.' Maka

Allahmewatryukankepadabeliuu o! '4tlt ,t7i i;a' i S*e 'ngll ;i
,4i3 e5 -) ,iui ,:;#ldt'u t:rrl'u:ibf t t1:e 'nifi1iz ui x. ti:;t

ty,.Ct-FfiU (Sesungguhnya Aht dapat memberikan kepada mereka,

latu bukit Shafa Alat jadikan emas untukmereka. Tapi bila mereka fufur

malra Ahr akan mengadzab mereka dengan adzab yang tidak pernah

Aht mengadzabftannya pada seorang manusia pun.Maka beliau berdoa,

"Wahai Tuhanht, biarlcanlah antara aht dan kaumht, sehingga aht

menyeru merelra hari demi hari') Lalu Allatr menurunkan ayat ini."

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAffi bin Humaid dan Ibnu Jarir dari Sa'id

binJubair.

Waki',Al Firyabi, Adam binAbu Iyas, Sa'id Ibnu Manshur, Ibnu Jarir,

IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, AbuAsy-syaikh di dalam Al'Azhamah

dan Al Baihaqi dalan syt' ab Al Iman, meriw_ayat\3n dari Abu Adh-Dhuha

ia mennturkan,'lGtika ditunrnkan ay at: 7-y 3 54 
9 

(D an Tuhan kmtu

adalah Tuhan Yang Maha Esc), kaum musyrikin terkejut, mereka pun

berkata' SnnggUh Mtrtrarnmad telatr mengatakarl' Dan Tuhon kamu odalah

Tuhan Yang Maha Esa.'Hendaklah ia menunjukkan bukti bila ia
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memang hnar.' MakaAllah menunmkan uyn u"i{fl crtti1li 6V 4 $t,

(Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi) al aayah."

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan AbuAsy-syaikh juga meriwayatkan

serupaitudariAtha'.

AbuAsy-Syaikh di dalamAl Azhama& meriwayatkan dari Salman, ia

menuturkan" "Malam dipercayakan kepada seorang malaikat yang bemama

S),arahil. Bilatibawaktumalar& iamengarnbil tabirhitam laludibentangkannf

dari sebelah barat Bila matalrari melitratry.4 maka ia langsmg terbenam dalam

sekejap mata" dan matahari telatr diperintahkan agar tidak terbenam sampai

melihat tabir itu. Bila matahari telah berbenam, malam pun tiba, tabir hitam

pun masih tetap tergantung hingga datangnya malaikat lain yang bernama

Harahil yang membawa tabir putih, lalu ia menggantungkannya dari aratl

terbitrya matatrari. Bila Syarahil melihatry4 maka ia gulung tabimya, dan bila

matahari melihatnya, ia pun langsung terbit. Matahari memang telah

diperintatrkan agartidakterbit sampai melihat itu. bilamatatrariterbit, maka

siangpuntiba)'

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman-Nya:

O,nii(dan batrtera), ia berkata, "Kapal." IbnuAbu Hatim meriwayatkan

a-i eS-SoaA, ia berkata, "{ adala}r menciptakan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Qatadalr mengenai firman-Nya , g;li *-f': (Dan, pengisaran angin) ia

berkata, "Bila berkehendak, makaAllahjadikan itu sebagai ratrmat yang

mengembangftan awaq sebagai pembawaberita gembira sebeltnn kedatangan

rahmat-Nya (hujan). Dan bila berkehendak Allah menjadikannya sebagai

adzab,yaitu angin mandul yang tidak mengawinkan tumbuhan." Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ubai bin Ka'b, ia berkata, "Semua katariyaaft

( arnak dari riifulangtnl) yang diseburtkan di dalam Al Qur' an adalah rahma!

dan semua kata riihdrdalamAl Qrr'an adalah adzab." Banyak hadits yang

menyebu&an tentang larangan mencela angin dan sifarsifatryra, namun tidak

berkaitan dengan pernbahasan ayat ini.
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$ # i6H r1^;1 fi y', n 4 i o6i U:
',;r;\,rrr*'uii ,s; ?t il. 

g J:r1't-r:Jr; u$(i
i'i'rt' @..rr:i;l i'49'ifr ttrt +,*.'*i'",J qtltai

1 : ;lt u qrttai'(:1;t \# r-{i'e 1 #'u{i
,ei'p i$,:t gt S i;$ e{i Juu.e *gti

b.-.<-tzL.-tta.'

Ct-i* ?'; &$t':,fr :+;.. A)'k L it;'; u
)Ai'U'ryp,i

"Dan di antaru manusia ada orang-orang yang menyemboh

tondingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya

s eb agaimana mere ka mencintai Allah - Adapun oran g-orang yang

beriman sangat cinta kepadaAllah. Dan iiko seandainya orang-

orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketiho mereko melihat

siksa (podo hori kiamat), bahwa kekuaton itu hepunyaan Allah

semuonyo dan bahwaAllah amat berat sihsaan'Nya (niscaya

mereka menyesol) (Ysitu) ketika orang-orang yang diikuti itu

berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, don mereka

melihat siksa; dan (ketika) segala habungan antara mereka

terputus samt sekall Dan berkatalah orang-orong yang mengikuti:

'seandoinya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan

berlepos diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari

kami'. Demikianloh Altah memperlihathan kepada mereko amal

perbuatannya menjadi sesolan bagi mereko; dan sekali-kali mereka

tidak akon ke luar dari api neraka-" (Qs.Al Baqarah [2]: 165'167)

SetelahAltah SWT mengemukakan bukti tentang keesaan-Ny4 Allatr

mengabarkaq bahwawalaupun bukti yangjelas menunjtrkkan kebesaran dan
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keagungan kekuasaan-Ny4 serta menunjukkan bahwa Dia menciptakannya

sendirian, namun di antara manusia ada yang menjadikan berhala-berhala

sebagai tandingan bagi Allah SWT yang disembahnya

Penafsiran tentang 3tfu1 Q andingan-tandingan)sudatr di kemukakan.

Orang-orang kafir ini tidak hanya sekadar menyembah tandingan-tandingan

rtq tapi juga mencitainya dengan kecintaan mendalam dan sangat berlebihan,

sampai-sampai kecintaan mereka terhadap berhala-berhala dan serupanya

itu telah menancap di dalam dada mereka, sebagaimana menancapnya

kecintaan orang-orang beriman kepada Allah S WT. Maka, m as hdar pada

kalimat: ifr* (sebagaimana mereka mencintai Allah) adalah di--)
idhafah-kan(ditambahkan dan dikaitkan sehingga menjadi satu kesatuan)

kepada maf ul (obyek), sedangkanfa' il-nya (subyekny a) mahdzuf(tidak

ditampakkan), yaitu 
-bila ditampakkan- al muloninuun (orang-orang

beriman). Bisajuga maksudnya adalah: kahubbihim lillah (seperti kecintaan

mereka kepadaAllah), yakni para penyembah berhala itu mencintai berhala

mereka dengan kecintaan seperti kecintaan mereka terhadapAllah. Demikian

yang dikatakan oleh Kaisan. Kemungkinan juga mashdarini termasuk mabni

Iil majhul (pengungkapan secara negatif/instransitif) yakni: Kamaa

yuhab bul lah(sebagaimana Allah dicintai). Pendapat pertama lebih tepat.

Seperti halnya firman-Nya , 'l].* iSi 6E t{6 (Adapun orang-

orong yang beriman sangat cinta kepada Allah).Ini redaksi baru (yang

tidak erat kaitannya dengan sebelumnya) yang mengisyaratkan keserupaan

karena kesamaan. Yakni: Bahwa kecintaan orang-oftmg beriman kepadaAllah

lebih besar daripada kecintaan omng-orang kafir kepada tandingan-tandingan

itu. Karena orang-orang beriman hanya mengkhususkan doa dan ibadah

kepadaAllah SWI sedangkan orang-orang kafirtidak mengkhususkan itu
kepada berhala-berhala mereka, tapi merekamenyekutukan (menduakan)

Allah dengan berhala-berhala itu, dan mereka juga menganggap, bahwa

menyembatr berhala-berhala itu adalah untuk mendekatkan diri mereka

kepada Allah. Ini bisa dijadikan, maksudku: ij *iSifr--t;'u$t,
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(Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta lcepada Allah). bisa

dijadikan sebagai dalil untuk pendapat kedua. Karena bila orang-orang

beriman itu lebih besar kecintaannya kepadaAllah, maka kecintaan orang-

orang kafir kepada berhala-berhalanya tidak seperti kecintaan orang-orang

berimankepadaAllah.

Pendapat lain menyatakan, batrwayang dimaksud dengan tit:Ui di sini

adatah para pemimpin, yakni mematuhi mereka dalam bermaksiat terhadap

Allatr. Pendapat ini dikuatkan oleh dhamir(kata ganti) pada kalimat: #H
(merelra mencintainya), karena dhamir p adalah tata-Sgt] unl$ Vap
berakal. Juga dikuatkan oleh firman-Nya SWT setelah itu: i tlit ;yi W t',

,- - a-L..
il,*rJJl l'J

(YaituJ kettko orang-orang yang diihtti itu berlepas diri ...) al aayah.

ilL;-$i rsl-?j (Dan iika s;eandainva orang-orang vqng

berbuat zhalim itu mengetahui),bacaanulama Makkah dan Kufah serta

AbuAmr dengan hurufya'bertitik dua di bawalr, dan ini merupakan bacaan

yang dipilih oleh Abu Ubaid. Sementara bacaan ulama Madinah dan

Syam denganta' bertitikduadi atas (yakni: fj:b'r-{i ,s; ?')(Danjika
seandainya kamu mengetahui orang-oranT yang berbuat zhalim itu).

Maknanya menurut bacaan yang pertama: Daq sekiranya orang-oftu'lg yang

berbuat zhalim itu melihat adzab a}Jrirat sewaktu mereka masih di dunia, maka

saat merekamelihatnya, tentulah mereka akanmengetahui bahwa semul

kekuatan itu hanyalah milikAllah. Demikian yang dikatakan olehAbu Ubaid.

An-Nuhas berkata, "Pendapat inilah yang dianut oleh para mufassir."

Berdasarkan pengertian ini, maka penglihatan dimaksud adalatr penglihatan

denganmata,bukandenganhati 
l

Diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid Al Mubarrad, bahwa ia

berkat4'?enafsiran yang dikemukakan olehAbu Ubaid inijauh dari mengen4

lagi pula unglapannya tidak bagus, karena ia memperkirakaru Dan sekiranya

orang-orang yang berbuat zhalim itu melihat adzab. Seolah-olah ia

menyatakannya sebagai sesuatu yang meragukaq padahat All ah Th'ala telah

memastikanny4 j adi perkiraan yang lebih baik adalatr: Dan sekiranya omng-
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orang yang hrbuat ztralim itu mengetatrui bahwa semuakekuatan adalah milik
Allalr- Karena a! bermakna ijia (mengetahui), yakni:Dan sekiranyamereka

mengetahui hakikat kekuatanAllah dan kerasnya siksaan-Nya."

Irbih jauh ia berkata, "Dan j awab ! fn""i*n"t' Jkzt ) mahdzuf (tidak
ditarnpakkan), yakni 

-bila 
ditampakkan- tenhrlah akanjelas bagi mereka

bahayanya menj adikan tandingan-tandingan itu sebagai hrhan-tuharljebagai

tidak ditampakkannya pada firman-Nya , )di &ijf;it Ul |: <O*
jikn knmu [MuhommadJ melihat kettka mereka dihadapkan lce neraka)

(Qs. Al An' aam t6l: 27) dnfirman-Nya, i{t,{' i F;\\U} | -t (oon
seandainya kamu melihat ketika mereka dthadapkan keiada Rabbnya)."
(Qs.AlAn'aam [6]:30)

Adapun yang membacanya dengan ta' bertitik dua di atas (yakni:

i-AL;iiSt ?:[Oo" sekiranya kamu melihat orqng-orang yang
berbuat zhalim ituJ), maka perkiraannya: Dan sekiranya kamu wahai
Muhammad, melihat orang-orang yang berbuat zhalim itu ketika mereka

melihat adzabdan tercengang karenanya, niscaya tatrulah engkau, bahwa

semua kekuatan hanyalah milikAllah" DanNabi SAW sudatr mengetatrui ie
tapi beliau mendapat ungkapan ini, sehinggamaksrdnya adalatr unratrya.

Ada juga yang berpendapat, bafrwa $f pada pos isi nashabsebagai

maf ul liaj lih,yakni: Karena kekuatan adalah milik Allatr. Sebagaimana

ungkapan seorang penyair:

Aht maa/kan kcsalahan orang baik karena menghormarinya

dan ahr berpaling dari mencela orang hina lcorena merasa mulia

Makna ayatnya: Dan, sekiranya engkau wahai Muhammad, melihat

orang-onmg yang berbuat ztralim ketika mereka melihat adzab,karena

kehntan adalatrmilikAllab niscap engkaumengaatrui tingl€t pengingloan

mereka

6k e,F,'*'"";lrt ireit;f,itrr ir,
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Masuknya it yang sebenamya berfirngsi menunjulkan masayang telatr

lampau, untuk menetapkan hal yang akan datang, adalah untuk mendekatkan

perkaranya dan memastikan kejadiannya.

IbnuAmir membacanya, U;dengan harakat dhammah padahuruf

ya', sedangkan yang lainnya membacanya denganfat h ah {g ay,ri i, }l - lt
Hasan, Ya' qub dan Hamzah membacany a: Innal Emw ata dan innallaaha,

dengan kasrah pada huruf hamzoh (yakni 'olr) Oaa" keduanya karena

menganggap sebagai permulaan kalimat dan diperkiraan ada kalimat perkataan

(yang menuntut diawal dengan 3l).

i # ;-{i i';\t, ([YaituJ ke t i ta o rans-o ran s,I::!. di i kut i i tu

bertepas dirl seaagA ilaa@engganti) dari kalimat :,J1tJJ1 u; 5/', (l@titu

merelrn melihot adzab), mak'aanya: Batrwa para pemtrka dan para pemimpin

itu berlepas diri dari orangorang yar g mengikuti mereka dalam kelarfuran"

otliif:1;,(Danmerekamelihatsil<sa)padaposisinashabsebagai
hal $eterangankondisi). Yakni ofturg-oftlrlg yang mengikuti dan orang-orang

yang diikuti. Ada yang mengatakan, yaitu ketika melihatnya di dunia. Ada

juga yang mengatakan, yaitu ketika saling menuntut di akhirat. Bisa juga

keduanya benar, karena tidak ada halangan untuk mengartikan demikian.

JV::lt O-;tz:i (dan [ketikal segala hubungan antara

mereka terputus sama sekali), asbaab adalah bentuk jamak dari sabab.

Asal maknanya secara literal adalah tali yang mengikat sesuatu-dan menariknya

Kemudian digunakan sebagai sebutan rurtuk setiap yang d4pat menarik sesuaht-

Maksudnya di sini adalah hubtrngan yang dulu pemah terjadi di antara mereka

sewaktu di dunia, baik sebagai kerabat maupun yang lainnya. Adajuga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalatr amal perbuatan.

Makna i:Ai adalahkembali kepadakeadaan semula. Oan, j ai

sinibermakna at-tamanni (angan-angan), seolalr-olatrdikatakan: Sekiranya

kami mendapat kesernpatan kemtali. Karena itulah pada penimpalnya tedqpat

fa' .Makt:rrnya: Bahwa orangorang yang rnengikuti bedcat4 "Sekiranya kami
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dikembalikan ke drrnia, sehingga kami melakukan amal shalih dan berlepas

diri dari mereka sebagaimanamerekaberlepas diri dari kami.

Huruf kaf pada kalimat: Lit;';:tk lS"togoimana mereka

berlepas diri darikami)padaposisi nashab sebagai za'tuntuk mashdar

yangmahdzuf. Adajuga yang berpendapat, bahwa kalimat ini pada posisi

nashab sebagai /la/. Namun menurutku tidak benar.

K -*-; "U."k 
1D e miki anl ah Al tah m e mpe rl i hat kan kep ada

mereko) pdaposisi ra/a', yakni sebagaimana Allatr memperlihatkan adzab

kepada mereka Allatrjuga memperlihatkan amal perbuatan mereka kepada

mereka- Bila penglihaan ini adalatr penglihatan mat4 maka kalimat : ?r#
Qterryesalan)pada posisi nashab sebagai ftal (keterangan kondisi). Thpi bila

penglihaan itu adalatr penglihatan hati, maka kalimat ini adalatr n af ulkengu

Maknanya: Bahwa amal perbuatan mereka akan ditampakkanAllah kepada

mereka sehingga menjadi penyesalan bagi mereka AtauAllatr meaampakkan

amal-amal shalih yang diwajibkan atas mereka nilmun tidak mereka

laksanakan, sehingga hal itu menjadi penyesalan bagi mereka.

)6i e *, *i 65 (Dan sekali-kali merela tidak akan lreluar

dari api neralca). Ini dalil yang menunjukkan kekalnya orang-orang kafir di

dalam neraka. Konteksnya menunjukkan pengkhusus an^. Az'Tamakhsyari

menetapkannya sebagai penguat suatu tujuan yang mendukung madztrabnya-

Pembahasan tentang ini cukup panjang.

AMbin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya: r36;f fi * n',*; q1i jt(Dandiotaramanusia
ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah) ia berkata

"Membanggakan diri dan sombong terhadap kebenaran dengan tandingan-

tandinganitu"

fi.e 3-11'fir; i$ii (Adapun orans-orans vans beriman

sangat cinto kcpada Allah), ia berhata, "(Yakni) daripada kecintaan orang-

orang kafir ke@ tuharrtutnn mereka."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaidmengenai ayat ini, ia berkata

"Bagi orang-orang musyrik itu, tandingan-tandingan tersebut adalah tuhan-

tuhan mereka yang mereka sembah di samping menyembahAllatr, mereka

mencitai tuhan-tulran itu sebagaimana orang-orang beriman mencitai Allah.

$;LiStg;Eu-i,$ (Adapun orang-orang vang beriman sangat

cinta kepada Allah) daripada kecintaan mereka kepada tuhan-tuhan

mereka" Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat ini, ia berkata

"Tandingan-tandingan yang berupa manusia mereka patuhi sebagaimana

mereka menaatiAllatr" Apabila manusia (tandinganAllah) itu memerintahkan

mereka, maka mereka mematuhinya dan maksiat kepada Allah." Abd bin

Humaidjugameriwayatkan dari Ikrimah menyerupai yang dikatakan oleh

IbnuZaid.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya:

i-rrur-ii3; ?t (Dan sekiranya kamu metihal orang-orang yang

b erbuat zhalim itu) iaberk,ata"Daq seandainya engfuu watrai Muhammad,

melihat orang-orang yang menzlralimi diri mereka sendiri, yang menjadilhn

selainku sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintainya sebagaimana

kalian (orang-orang beriman) mencitai-Krl yaitu ketika mereka mengalami

siksaan-Ku pada hari hamat yang telaAkujanjikan kepada mereka, tentulah

kalian tahu, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik-Ku, bukan milik

tandingan-tandingan itu. Dan tuhan-tulran itu sama sekali tidak berguna bagi

mereka di sana tidak akan dapat mencegatr siksa dari mereka yang telah aku

jatuhkan bagi merek4 dantentu kalian pun yakirl batrwa sesturgguhnyaAku

sangat besar siksaan-Ku bagi orang yang kufur terhadap-Ku dan mengaku

adanya tutran selainAku"

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya ,i# u-{i1';\rr([YaituJ l@titu orang-orang yang diilaii
berlepas diri)laberkata, "Mereka adalah para pentolan, para pemimpin

dantetua dalam hal kesyirikan ." i|''ii 3,-{i U (Dari orang-orang yang

mengilwtirryb) ia berkatq "Mereka adalah syetan-syetan yang berlepas diri
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darimanusia"

Diriwayatkan oleh AM bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu

Abu Haim sertaAl Hakim dan ia menshahitrkanrrya, dari IbnruAbbas mengenai

firman-Nya , v$:$'grUi*i @an futikal segala hubungan antora

merelra terputus sama sekali).Iaberkata, "(Al Asbab adalatr) keointaan."

Ibnru Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinla, ia berkata '(-Yalad--

tangga-tangga (penglrubtrng)." Ibnu Jarir dan lbnuAl Mundzir meriwayafkan

darinya ia berkata, "-Yakni- hubungan kekerabatan."Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir dan Abu Nu' aim di dalam r{/ flilyah meriwayatkandari Mujahi4

ia berkata "Yaitu hubungan-hubungan dan kecintaan yang pematr tedalin di

antara mereka sewaktu di dunia."Affi bin Humaid meriwayatkan dari Abu

Shalih, ia berkata, "Yaitu amal perbuatan."AM bin Hurraid dan Ibnu Jarir

meriwayatkandariAr-Rabi', iaberkata"Yaitutangga-tangga(penglrubung)."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarirmeriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya, i3 g 3i ? (Seandainyakomi doryt kembali),iaberkata

"Untuk kembali ke dunia."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai : ?r;L
(penyesalan), ia berkata,'?erbuatan bgnrk mereka menjadi penyesalan bagi

merekadiharikiamat."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya:

)Ai'Cq*i1r (Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari

api neraka), ia berkat4 "Mereka itu adalah para penghgninya-" Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Tsabit bin Ma'ba4 iaberkata,'?arapengllrni neraka

itumasihtensbelharapuntukbisakehrardariryra,sampaiditunnrkanrryraayat:

)Ai'u**lY: (Don setrali-kali mereka tidak akan keluar dari

api neralral'

6+8 TAFSIR FATHUL QADIR



..tt Q l to.

o'jh>tt4s <J:r t-b iL rrtlfi C qiF o6i r$:l
9 g i^r,.^ -2', llrt 

u 
,l'^. tr, ll,j.r\ e;U *t @ U 

"'n 
€ it'flti

e U.,tV 6 o,1.r:; { r; li,piS fr Ji ;*aft
?'; L;w ^)b r;;r1 v1* U. it$ Kt'J*jf u \ry
'Ft @'u.f{- 1:, V'r1, a,tlgi-- S €'ti<t; 3k
"f$ fu ' $\'#- ! r-1,* oifr ,y b'fu 'u{i

6a,)*;-<D43';i*'
"Hai sekalian manusia! Makanlah yong holol lagi boik dari opa

yang terdopat di bumi, danianganlah hamu mcngikuti langhah-

langkoh syetan; karena sesunguhnya syetan itu odalah musuh yang

nyata bagimu Sesungguhnya syetan itu hanyo menyurah kamu

agar berbuot johat dan keii, dan mengatakan terhadopAllah apa

yong tidak komu ketahui Dan apabila dihotahon hepada mereka,

'Ikutilah opo yong teloh diturunkan Allah.' Mercha meniawab,

'(Tidakt) Tetapi kami hanya mengikuti apo yang telah hami dapati

dari (perbuatan) nenek moyong kami' (Apakah mcreha okon

mengikuti juga) waloupun nenek moyong mcreka itu fidak

mengetahui apa pun, dan tidok mendapat petuniuk? Dan

perumpomaon (orang yang menyeru) otang4rrong kafrr adalah

seperti penggembola yang memanggil binatong yong fidah

mendengar selain panggilan dan seruan saio Mereka tuli, bisu

dan buta, maha (oleh sebab ilu) mereka tidok mengertL'

(Qs. Al Baqarah [2]: 168-17f)

;di ,#1a (Hai sekalian mamniat) Adayang berpendapat batrwa

ayat ini ditunurkan berkenaan dengan Bani Tsaqif Ktnrza' atr dan Bani Mdlaj
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karena mereka mengharamkan sebagian binatang ternak atas diri mereka

sendiri. Demikian yang dituukan olehAl Quthubi di dalam rqftir-nya. Nanrur

semestinya penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh, bukan dengan

kekhususansebab.

JL O,ang halal) adalah m af ul (obyek) atau hal (k*erangankondisi).

Yang halal di sebut balaal karena terlepasnya (inhilA ikatan bahaya darinya.

Ath-Thayyib di sini adalah yang dinikmati, sebagaimana yang dikatakan oleh

Asy-Syaf i danyang lainnya. SementaraMalik danyang lainnyaberkat4

"Yaitu yang halal." Sehingga (dengan pengertian ini) menj adi penguat kalimat

dL
Kata'4dalam firman-Nya , ,"';fi Aq Oang terdapat di bumi)

berfirngsi menunjukkan sebagian, karenayang adadi bumi adajugayang

lnram.

:"b Qangkoh- I an gtcah) adalatr bentuk j amak dari -o'jbL dengan

harkaat dhammah ataufathah. Bila dengan harakatfathaft (yakni "r'F)
berarti menunjukkan satu kali, dan bila dengan harak al dhammahadalatr

yang ada di antara dua kaki (yakni langkah). Al Farra' membacanya , o"ril ,

denganharakatfathah pada harakat I*a'. Abu Simak membacanya dengan

hankat fa t hah padahuruf I*a' dar t ha' (yakni :' F). S ementara Ali,

Qatadah, Al A'raj, Amr bin Maimun danAl A'masy membac 
^yu, 

o'jiL ,

dengan harakat dhammah pada lha' dan tha' drsefizi hamz ah dt atas w ow u.

Al Akhfashberkata, "Mereka membacanya dengan bacaan-bacaan

tersebut dengan anggapan bahwa kalimat itu merupakan bentuk jamak dari

lrhathiyyah, dari kata al khatha', bukan dali al Hrathwu." Al Jauhari

berkata, "Al Khatlwah, denganlwak'atfathah, artinya satu kali. Bentuk

jamaknya khuthuwaat dan khuthaa." Maknanya berdasarkan bacaan

Jumhur: Jangan kalian mengikuti jejak syetan dan perbuatannya. Dan segala

sesuatu yang tidak ada tuntutannya di dalam syari'at, disandangkan kepada

syetan (berasal &ri syetan). Adajuga yang mengatakan: Yaitu bemadzar untuk
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kemaksiatan.Yang lebih tepat adalah pengertian yang umum dan tidak

mengkhususkar.r j enis tertentu

'fiG € ;tr(Karena sesunguhnya syetan itu adalah musuh

yang nyata bagimu). Yakni: Sangat jelas permusuhannya. Ini senada dengan

firman-Nya, i$'y.J":"t frt, (Sesungguhnya syetan itu musuh yang

menyesatkan lagi,nyata [permusuhannya) (Qs. Al Qashash [28]: l5)

dan firman-N yu, (Jl"2l!ti3322*S ;l,Si $ lsesunggutu ya syeton

itu adalah musuh yang nyata bagimu, mala onggaplah ia musuh[muJ)-

(Qs. Faathir[35]:6)

,j'J\ (iahat). Perbuatan jahat disebut szz' (buruk), karena

mengakiba&an keburukan bagi pelakunya. Suu' adalah mashdar dari s ao' a

yasuu'v suu'on wa masaa'tan, apabila menyedihkannya- Asal makna

,T3;3i adalatr bunrlarya pemandangan. Contoh kalimat dengan pengertian

k fq.,-A fl f +,1 (Dan.leher yang seperti leher yang terikot

bulranlah pemandangan yang buruk).

Kemudian digunakan sebagai sebutan untuk hal-hal yang bermakra

buruk. Ada yang berpendapat, bahwa maknanya as-suu'adalah buruk,

sedangkan alfafusyaa' adalah melewati batas keburukan. Adajugayang

berpendapat, bahwa as-s uu' (adalahkeburukan yang) tidak ada batasnya,

sedangkan alfaforyaa' adalah (keburukan) yang ada batasnya- Ada juga

yang mengatakan, bahwa al fafusyaa' adalah zina. Dan ada juga yang

mengatakan, bahwa semua yang dilarang oleh syari'at temnst*olfaluryaa'.

'"#! u ii ,;.i;F;rg 1oor, mengatakon terhadap Altah

apa yang tidak lamu ketahnl. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "lvlaksudnya

adalatr apa-apa yang diharamkan dari para pendeta, golongan saibah dan

lainnya yang dijadikan syari'at." Adajuga yang berpendapat, yaitu ucapan

merek4 *hi halal dan ini haram" tanpa berdasarkan ilmu Yang belraradalah

mengatakan perkara syari'at tidak berdasarkan iLnu. Ayat ini menunjukkarU

bahwa setiap perkara yang tidak ada nashnya, atau yang asalnya memang
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ada di bumi, maka hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang

mengindikasikan keharamannya-

Dalil yang palingjelas menunjukkan hal tersebut adalah firmanAllah

Ta'ala: ,".t:fi Cg €:* aii $ (Dia-lah Allah, yang meniadikan

segala yang ada di bumi untuk lamu). (Qs. Al Baqarah l2l:29)

Dhamir(kata ganti) pada firman-Nya, d'EtitS {Oan apabila

dilratakan kepada merekn), kembali kepada an-naas (manusia), karena

orang-orang kafirjugatermasuk manusi4 dan merekalahyang dimaksud di

sini. Adajuga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah orang-orang kafir

Arab.

,'.'rii Qan i dryAmaknanyaad alahwajadnaa(kami dapati). Huruf

atd(yalai () pudu kalimat: i|a; lk pii (Apakah mereka akan

mengilaii juga) walaupun nenek moyang mereko itu), adalah partikel

tanya. Huruf wawu-nya berharakat fathah karena wawul 'athf (kata

sambung). Ayat ini mengandung celaanterhadap oftmg-onmg yang bisanya

hanya mengekor, berdalih dengan kebodohan mereka yang kej i dan keyakinan

mereka yang rusalq lagi tidak tahu diri. Ayat ini senada dengan firmanAllah

ra'ota: G'{st1t3*iS6 );'}i dti";i,)iiV Ar,iie;,, 
-Eiy

T3'"til; * Qqpotila dikatakan'kepada merelro, "Mariiah mengikuti apa

yang diturunkan Allgh dan mengikuti Rasul." Mereko menjawab.

"Cukuplah untuk iromi apa yang kamu dapati bapak-bapak kami

mengerj akowtya") (Qs. Al Maa' idah [5] : I 0a). Ini menunjukkan buruknya

mengekor dan larangan me

Pemhhasan tentang ini cukup panjang, aku telah mengktrususkannya

tersendiri yang saya beri judul "Al Qaul Al Mufrdfi Uulon At-Taqlid' di situ

aku banyak menyinggung bt*ru*Adab Ath-Thalab wa Muntaho Al Adab .

'*- 
"ii ,ffb';Lr-ii'Stt (Dan perumpamaan [orang-

orang yang menyeruJ bagi orang-orang kafir adalah seperti

penggembala yang memanggil binatang) ini perumpamaan tentang
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penyeru dan pengajak orang-orang kafir, yaitu Muhammad SAW

diperumpamakan sebagai perggembala yang memanggil kambing atau unta"

yang tidak mendengar kecuali panggil dan senrarU dan tidak memahami apa

png di kakatan. Demikian penaftiran AZ-f;uf1E, NFarra' dan Sibawaih Begitr

pula pendapat segolongan salaf

Sibawaihberkata'Merekatidak ditrmpmakan sebagi )aang memanggil,

tapi sebagai yang dipanggil. tVm<nanya: perunpamaanmu walrai Muhamma4

dan penrmpamaan oftIng{rang kafir itq adalah seperti orang yang memanggil

dan binatang 1ang dipanggil png tidak memabami pakataan. Ialu kalimatrya

dibuang karena maknanya sudatr tersirat.'

Quttrnrb berkata, 'Maknanya: Perumpamaan omng-omng lofir ketika

menyeru sesuatu yang tidak mengerti apa-apa, yaitu berhala-berhala, adalatr

seperti penggembala yang memanggil-manggil dombarya, sementara ia tidak

tatru di mana dombanya berada?" Demikianjugayang dikatakan oleh Ibnu

JarirAth-Thabari.

Ibnu Zaid berkata,'Maknanya: Penrmpamaan orang-orang l<afir ketika

menyeru tuhan-tuhan benda adalah seperti orang yangberteriak di tengah

malanU lalu gema pantilan suarargra menyahufi5r4 sehingga ia heriak kepada

yang tidak dapat mendengar, dan disahut oleh yang tidak ada hakikatnya."

An-Na'iiqadalah bentakan dan teriakan rmhrk kambing- Dikatakan

na'aqa ar-raa'ii bi ghanamihi, yan'iqu na'iiqanwa na'qaa'ar, yakni

penggembala berteriak dan membentak kambingnya. OrangArab biasa

membuat perumpamaan dengan penggembala kambing untuk

mengumpamakan kebodohan. Mereka berkata, *Lebih bodoh daripada

penggembalalombfuig."

"rL 1tuti...) dan seterus nyaadalah&tab-*rrl ubtada'mah&uf

(yang tidak ditampakkan), yakni 
-bila 

ditampakkar: Hwn shwm bubnm

'um1run (mereka tuli, bisu dan buta). Penafsiran tentang hal ini sudah

dikemtrkakan"
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari lbnuAbbas. "Aku membacakan

ayat ini di hadapan Nabi SAW, yakni: ,-P';{t Aqi}? ;e)iq\{-
@4L (Hai sekalian manusia! Makaniah yang halal lagi baik dari

oio yorg terdapat di bumi.) Lalu berdirilatr Sa'd bin Abu Waqqash

kemudian berkata, "Watrai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar

menjadikanku orang yang dikabulkan doanya-" Beliau bersabda,
t - - - . a - . - r-- - -.- - - -< ---Uiq y.'St'01 co;g- .{iJ ii e$,i,6'}i$4d#J iis'<lLu,i; vlf ii U

.A; i'd"q ,p ,;!t: ,r7-q)t'n F-"; :* ,i t,;":,'afi,
)iii'rei'6tSrt lwanai sa'd, iadikanlah makananmu makanan yang

baik, niscaya englcau menjadi orangyang doanya dikabulkan. Demi Dzat

yang jiwa Muhammad di tangan.Nya, sesungguhnyo orang yong

memasukan suapan haram kg dalam mulutnya, maka tidak akan

diterima darinya selama empat puluh hari. Dan hamba mana Wn yang

dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba, maka neraka tebih berhak

terhadapnya)t7o

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkandarirrya mengenai firman-

Nya: i,.!.I:J i :'#it+ 9's (dan i anganlah kamu mengihtti langkah-

langlrah syetan),iaberY,at4"(Yakni) perbuatanryra (perbuatan syetan)." Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dariqa, ia be*ata, "Apa yang menyelisihiAl Qur' an,

maka itu dari langkah-langkatr syetan."AM bin Humaid dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia berkat4 *(Yaitu) langkahnya."

Kedrnnyajuga meriwayatkan dari llaimab ia berkata, "Yaitu bujukarrbujukan

syetarl"

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa' id bin Jtrbair, ia berkata "Yaitu

godaan syetan." Ibnu Abu Hatim danAbuAsy-syaikh mbriwayatkan dari

Qatadatr, ia berkata, "setiap kemaksiatan terhadapAllah, maka itu adalatr

langkah-langkatt syetan."Abd bin Humaid meriwaya&an dari lbnuAbbas, ia

tToAl Haitsami menyebutkan dalam Majma'Az-7-awa'id,l0ngl, dari hadits lbnu
Abbas, dan ia berkata, Aft-Thabrani meriwayatkan dalam Ash-Shaghir, dan di dalamnya

ada perawi yang aku tidak mengenalnya.
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ba*a@.SetiapsgmphatUnadzardalamtgaC marabmakaitutermas,k

langkah-langkah syetarl dan tebusannya adalah tebUsan surtpah."

Diriwayatkan olehAffiurrazzaq, Sa'id bin Manshgr,Affi bin Hgmai4

IbnuAbu Hatim, Ath-Thabrani sertaAl Hakim dan ia menshahihkannya, dari

Ibnu Mas'trd: Batrwa membawakan kanrbing (daging susrltetek hewan) dan

garam, lalu ia pun makan, namun ada seseorang (di antara yang hadir)

memisahkan diri, maka Ibnu Mas'ud berkata "Berilah teman kalian itu."

Namgn orang ifu berkata, *Aku tidak mau." Ibnu Mas'ud bertanya, "Apa

engkau sednng berpgasa?" Ia menjawab, *fidak." Ibnu Mas'ud bertanya

lagi, ..Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku telatr mengharamkan atas

diriluuntukmemakankarrbing."Ibnulvlas'tdberkah,'rkritermasuklangkatt-

langtcatr syetan Makanlah dan tebuslah strmpahmrr

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Utsman bin Ghayyats, ia

menuturkan, *Aku bertanya kepada Jabir bin Zaid tentang seseorang yang

bemadzar untuk memasang cincin emas pada hidungfrya, ia pun menjawab,

.Itu termasuk langkah-langkah syetan, dan pelakunya terus menerus

bermaksiat kepadaAllah (selama tidak menanggalkarurya), maka hendaklatr

ia menebrs strmpahnya itu' ."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa ia menganggap

sumpahnya orang yang bersumpah untuk pergi haji dengan merangkak

termasuk langkah-langkah syetan. Abd bin Humaid danAbuAsy-Syaikh

moiwayatlran dari Abu Mj laZ iab*atar"Yutvnadzandza' kemaksiatan"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya:

,?i €iU-Ct Tsrrunggt hnya [syetan] itu hanya menyuruh kamu

agar berbuat j ahat)ia berkata "[Yaitu] kemaksiatan."

;e;Ai't (dan kej ) lamengatakatn, 66-!al1s;- airra." Ibnu Ishaq,

Ibnru Jarirdan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuhrkarq

"Rasulullah SAW menyeru oftmg-orang yatrudi untuk memeluk Islam dan

membujuk mereka serta memperingatkan mereka terhadap adabAllah darl
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siksa-Nya, talu Rafi' bin Kharijah dan Malik binAuf berkata, '(Tidak),

tetapi kami, wahai Muhammad, hanya mengikuti apa yang telah dapati

dari perbuatannenekmoyang kami. Mereka itu lebihmengetahui dan lebih

baik daripada kami.'Makaberkenaan dengan iniAtlah menurunkan ayat:

T3;Tj);*61v cii ,liSs'iifr lrfui#'&'E,iti (Dan apabita

dilrotalran lrepoda merekn, "Ikutiloh apa yong telah diturunkan Allah."

Merelra menjawab, "fnaa*tJ Tetapi knmi hanya mengilaii apa yong

telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami")

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi dan Qatadah mengenai firman-

Nya: r 
-.';-ii i, keduanya berkata "(Yakni) yang kami dapati. "

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya ,1t;1 'U{i'Jt3 (Dan perumpamaan bagt [perveru] orang

yong kafir), ia berkata, *Adalah laksana sapi, keledai dan kambing. Bila

engkau mengatakan perkataan kepada salatr satuny4 ia mengetahui apay afig

engkau katakarl padahal ia mendengar suaramrl Begitu pula orang kafir, bila

engkau menyuruhnya dengan suatu kebaikan, atau melarangnya dari suatu

keburukan, atau engkau menasihatiny4 maka ia tidak akan mengerti apa yang

engkau ucapkaq padatral ia mendengar suaramu." Diriwayatkanjuga serupa

itu oleh Ibnu Jarir dari Mujahi4 diriwayatkan juga olehAM bin Hurnaid, dan

dari lkrimah diriwayatkan oleh Waki'. Ibnu Jarir maiwaptkan dari lbnu Juraij,

ia berkat4 "Attra' mengatakan kepadaku mengenai ayat iru,'Mereka itu adalatr

onmg-oftmg yatrudi, dan berkenaan dengan merekaAllah menunrnkan ayat:

J4i'u";irSriV!&-r-$i$tr(sesungguhnyaorans-orans
iorg *rny"mbunyilan apa yang telai diturunkan Allah, yaitu Kitab)

Sampai )Ai ,P i'fr\W (Maka alangkah beraninya mereka

menentang api neralu)'." (Qs.Al Baqarah [2]: 174-175)
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lll-rr1 !-s;t v,r+ c |b ir;-r; O-{i rt'tr"

"Hai orang-orang yong beriman! Makanlah di antara rezeki yang

baik-baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyuku1!il

kepada Altgfi.jikt benar-be.nu honya kepada-Nya komu

menyembah. Ses ungguh nya Allah hanya mengharamkan bagima

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketiko disembelih)

disebut (nama) selain Allah. Tetapi br:ryry9:!9a-$egdaap
terpaksa (memakannya), sedaag ia iiitih menginginkannyo dan

fidokn uta)tdelampaui batas, maka tidah ado doso boginyo

SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Moha Penyayang-'

(Qs. Al Baqarah [2] : 172-n3)

6rX;ttl,-r",1{ eitL (Makanlah di antara rezeH yang baik

yang Kami berikan kepada kamu) .Ir,ti sebagai pe- negasan perintah pertam4

yuiir' #$L*':g cqll<;$iqlfu (wahai manusia!

Malranlah'yag t itat dan baik dari apa yang terdapat di bumi)- (Qs-Al

Baqaratr [2]: 168) Dikhususkannya orang-orang beriman di sini karena

mereka golongan manusia yang paling mulia. Ada yang berpendapa! yang

dimaksud de ngarn al aH adalatr memanfaatloo- Adajuga yang berpendapat

batrwa yang dimaksud dengan al aH adalah makan. Inilah pendapat yang

benar.

$.b5$ (Dan bersyuhtrtah tcepada Allah),telah dikemukakan

bahwafi ' l " syarokd' adalatr kata kerj a transitif png langsung menyebutkan

obyek dan bolehjuga dengan menggunakan kata bantu, yuit"Syakorakl'

atau"Syakoralahu".
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a):r33 it:;r- c,l, (j il@ b enar-benar hanya kepada-Nya lamu

menyembah). Yalari mengkhususkan-Nya dengan penyembalran sebagaimana

tersirat dan didahulukannya maf ul (obyek) -

'^1;Ji'4L ;" Ct (sesungguhnya Altah hanya me,ngharamkan

bagimu bangkai),Abu Ja' far membacanyar ii fain **t r"1 yang berbentuk

kata kerja negatif. Kata Ul adalah partikel yang berfrrngsi membatasi, yaitu

menetapkan apa yang tercakup oleh ungkapan dan mgnafikan selainnya. Di

sini pembatasan pengharaman itu hanya untuk hal-halyang disebutkan setelah

kalfunatini.

t : rii @ angtrai),Ibnu Abu Ablah membacanya dengan r afa' (yakni

,, i;i;r" bahwa kata tj pada kalim \Ct adalah sebag u maushul

yang tulisannya berdiri sendiri, sementara a:iii danyang setelahnya adalah

khabar maushul. Adapunbaeaarrsqlainnya adalah dengan nashab (yakni

:^1o5fi . AbuJa' far bin Al Qa' qa' membacanya: 4i dengat t asydid pada

yo',Parapakar bahasa telah menyatakan, bahwa pengucapannya boleh

dengan t asydi ddan boleh juga t akhfif (tarrya tasydid).Makna t^$i adalah

yang terpisah dari nrhnya tanpa melalui penyembelihan Pengertian umum ini

telah dikhususkan, di antaranya oleh hadits: 96ti ottl 
"Vt 

(Telah

dihalalkan bagi kita dua bangkni dan dua darah). Dikeluarkan oleh

Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Ibnu Mardawaih dari

Ibnu Umar s ecara marfii'.ut Juga hadits Jabiryang menceritakan tentang ikan

paus yang terdapat di datamr4s h-Shahihainl72 berkenaan dengan firmanAllah

t1t Shahih,HR. Ahmad,2/97; Ibnu Majah,33l4; Ad-Daruquthni, 41272 danAlAlbani
dalam S ils ilah A s h-Shahihah, I I I 8.

r72 HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih merek.aberdua, dari hadits Jabir bin

Abdullah, ia berkata, "Kami pemah memerangi pasukanAl Habath yang dipimpin oleh

Abu Ubaidah, kamudian kami terserang kelaparan yang sangat, kemudian tiba-tiba

laut melemparkan bangkai paus yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, ia dikenal

dengan al anbaq kemudian kami memakan sebagian darinya selama setengah bulan,

kemudian Abu Ubaidah mengambil satu tulangnya, lalu orang yang sedang

berkendaraan melintas di bawahnya." Kemudian Abu Az-Zubair mengabarkan kepada

kami bahwa ia pemah mendengar Jabir mengatakan: Abu Ubaidah berkata, "Makanlah,
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Ta'ala: rti'e e',yi (Dihalalkan bagimu binatang buruan laut)-

(Qs. Al Maa'idatr [5]: 96). Adapun yang dimaksud dengan iEii pada ayat

ini (yang tengatr dibatras) adalatr bangkai binatang darat, bukan bangkai

binatanglan

Mayoritas atrli ilmu berpendapat bolehnya memakan semua jenis

binatang laut, baik yang hidup maupun bangkainya. Sebagian ahli ilmu

mengatakarl batrwa diharamkan dari binaang laut ry yang dihrarnkan dari

binatang darat. Sementara Ibnu Habib bertawaqgufmengenai babi laut. Ib'nu

Al Qasim berkafa, "Aku menghndarinyir, tryi menunnkq tidak hamam."

ihij lOaranl,para ulama telatr sepend4at bahwa daratr hukumnyra

haram. Dalam ayat lain disebutkan: lLt73€r'31 1,1t"" darah yang

mengali). (Qs. Al An'aam [6]: I 45). tvlaka gngkapan ]rang mutlak dibatasi

dengan yang mttqaWd (terfusdengan kriteria), naka dratlyang marempel

pada daging tidak haram. Al Qtrthubi berkata, "Ini merupakan konsensus

(rjma'). Telah diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia memasak daging, lalu

kuahnya mendidih kehrningan (karena darah ymg memempal pada wat atau

dagmg) ke perrrukaan periuk, lalu Nabi SAW memakannya dan tidak

rnengingfuadnya-"r73

,.,fiAj (Dagrng babi), Lonteks 
aya! ini d1n aVat lainnva

mannnjnlskaqmakzudkuayat, -uG *g';J !t,o)U A 911 ,F
r-t'A't\ Gfr 6'2i.r; lk ot7r,--ri,;L (Katakontah,i'rie;:..t6 ii't: ,

ii,, ,
;' Tiadoloh ah, percleh dalam walryt yang diwahyukon kerydafu' sesuatu

yang diharamkan bagi orang yang hendakmemalannya, kecuali kalau

lalu ketika kami tiba di Madinah, kami menyebutkannya kepada Nabi SAW, lalu beliau

bersabda, 'Malranlah, rizeki yang telah dikeluarkon oleh Allah, berilah kami malran

hat itujika kalian membawarrya', kemudian sebagiannya dibagikan, lalu beliau juga

memakannya." (Redaksi hadits adalah milikAl Bukhari).

HR Al Bukhari, 4362 dan Muslim, 3/l 536.
rR HR. Ibnu Jarir dengan redaksi serupa denganny4 8152, dari hadiS Aisyah, dan

Ibnu Katsir d alam Tofsir-nya berkat4 2l lE4, shahih glarib -
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makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi")

(Qs. Al An' aam [6] : I 45), bahwa yang diharamkan adalah dagingnya saja.

Namun umat Islam telah sepakat tentang diharamkannya lemaknya,

sebagaimana yang dikemukakan oteh Al Qurthubi di dalam Tafsir-nya,t1 a

dan segolonilarr ahli ilmu menyebrxkaq bahwa daging tergolong kategori lemak.

Al Qurthubi juga menyatakan terjadinya ijma', bahwa semua bagian babi

diharamkan kecuali btrluny4 boleh digunakan untuk menjahit (aring).

fiiiJJ.*',yl6 (dan bintatang yang [ketika disembelihJ

di s e b ut [n am aJ s e I ai n Al I ah). Mal<tn al ihl a al adalatr mengeraskan suara.

Ahalta bi trodz.aayalari mengeraskan suara anu Seorang penyair mengatakan,

tiE":iur,#
P ara mat ador meneri akkan banteng-b ant engnya,

s eb a gaimana romb ongan umrah mengeraskan suar anya

Contoh katim ah adalah ihlaal ash-shobiy w a istihaalulu, tangisan bayi

saat baru dilahirkan. Adapun yang dimaksud pada ayat ini adalah hewan yang

disembelih dengan menyebrrt nama selainAllah, seperti laata dan 'uzzabila

penyembelihnya seoftIng paganis (penyembatr berhala), atau menyebut api

bila penyembelihnya seorang majusi (penyembatr api). Tidak ada perbedaan

tentang haramnya ini dan yang serupanya. Samajuga halnya dengan orang-

orang yang menyembelih untuk orang-orang yang sudah meninggal, ini

termasuk penyembelihan dengan menyebutkan nama selainAllah, ini tidak

berbeda dengan penyembelihan untuk berhala.

'fr; (Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa

[memalrannyaD dibaca dengan harakat dhammah pada nun, dan juga

dibaca dengan lasrahk"arcmbertemunya dt;a, suhm. Pada kalimat ini kalimat

yang tidak ditampakkan, yakni 
-bila 

ditampakkilI-! Tetapi barangsiapa

tTaTelah disebutkan dalam I t-Tafsir, 2D22.

',*:,-Jl'4riSr1i-*?
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terpaksa memakan hal-hal yang haram itu. Ibnu Muhaishin membacanya

dengan mengidghamkan (memasukkan) dhaodhke dalam tha' (famanith

thurra), sementara As-Simak membacanya dengan knsrah pada tha'

(famanidh thiraa). Maksudnya: Barangsiapa yang terdesak oleh kelaparan

sementara tidak ada makanan yang halal, lalu terpaksa memakan bangkai.

l.t-t(Bukankarenamenginginkamya)padaposisinashabsebaq
haal $eterwryankondisi). Ada yang mengatakan yang dimaksud aengan f
adalah yang memakan melebihi kebutuhanny4 dan yang dimaksud dengan

)G adaUnyang memakan hal-hal yang haram itu, padahal ia memiliki

kelapangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah tidak

menginginkan hal itu terhadap katrm muslimin dan tidak melarrpaui batas bagi

diri mereka sendiri, sehingga dengan pengertian ini; yang termasuk kategori

LQ u*, )G adatatpara pembegal, orang-oftmg yang membelot dari

pengutrsa, orang-orang yang memufuskan hubungan kekerabatan dan

sebagainya. Adajuga yang mengatakaq batrwa yang dimaksud adalah tidak

menginginkan terhadap keterpaksaan lain dan tidak melampaui batas sekadar

mengobatilapar.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

Nyu' ;3G;; 6.4" o,ilL (Makanlah di antara rezeki yang baik

yang Kami berikan kepada kamz), ia berkata, "-Yaittr- dari rezeki yang

halal." Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Umar binAbdulAziz, bahwa yang

dimaksud pada ayat ini adalah mata pencaharian yang baik, bukan makanan

yang baik. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhalq batrwa yang dimaksud

adalah rezeki yarg halal.

Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, IbnuAl Mun&ir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dariAbu Hurairah, ia mengatakan, Rasulutlah SAW bersabda

6 U ,,Sui ,#-rs, u ji t;".',,;ii, ;i hr ifo ,* rr Jrr. r i.it lur !r
. ,,o* u g? 1irG i-tt, 6U :ltli ,tiltb rru;,: c.,6t c tF ,ylt

',le: 
t-i:6-,*t;i, jl',iqk-*t',>;e1';A E- ,y'5, 

-;t""i .€ri:;e
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e'rt'qt ;r- jo gtlsu1:ii ,ir? 4i ,it?'^f.Fj ,it7 
"lk1(Sesung-

guhnya Atlah itu Maha Baik dan tidak okan menerimo kecuali yang

baih dan sesunggunya Allah memerintahkan kepada orang-orang

beriman apa yang telah diperintahkan-Nya kepada para rasul. Allah

befirman, "Hai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik, dan

trcrjatranlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aht Maha Mengetahui

apayanglramu keriakan " (Qs.Al Mu'minuun [23]: 51), danAllahjuga

berfirman,"Hai orang-orang yang beriman! Maftanlah di antara rezeki

yang baik yang Kami beriftan lcepada kamu." Kemudian tersebutlah

seseorang yang selalu berlcelana dengan badan dan rambutnya yang

htsut tagi berdebu, yang mana ia menengadahkan tangannya ke langit

sercya berdoa, "Ya Tuhan, Ya Tuhan." Sementara maftanannya haram,

minumannya haram, palraiannya haram, dan diberi makanan yang

haram, malra bagoimana mungkin permohonannya alcan dikabulkan?)r1s

IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas memgenai fimtan-Nya:

*',#"t (dan binatang yang [ketika disembetihJ) ia berkata,

'iYuk,i- disembelih." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata

+|yiL (dan binatang yang fi@titu disembelih]) untuk para thaghut.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "-Yaitu- yang

disembelih untuk selain Allatr." Ibnu Abu Hatjm meriwaya*.kan dari Abu Al

Aliya[ ia berkata 66-[3i1u-yang disembelih dengan menyebut selain nama

Alffi:,

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

tG<Jt ?6.'F (Bukan korena menginginkannya dan tidak [pulaJ./>
melamfaui batas) Ia berkata, "Barangsiapa yang memakan sesuatu dari

makanan tenebut (yang diharamkan) karena kondisi terpaks4 maka tidak

berdosa, dan Uarangsiapa yang memakannya bukan karena terpaksa berarti

ia telah melampa.ui batas."

t75 Shahih,Muslim,2fl03;tthmad,2l38;At-Tirmidzi,2989 danAd-Darimi,2117 '
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Ibnu Al Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariryra mengenai

firman-Nya, * P (buknn karcna menginginkannya) Ia berkata, "(Yakni)

pada bangk i:' 1G 
1S go" tidak [pulal melampaui batas) Ia berkata,

6'-Yal<rti- dalarn makan."

Sa'idbinN{anstrur, Ib,nuAbu Spiba[AbdbinHumai4 IbnuAIMundzir

dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya:

)G9t?q* (Bukan karena menginginkannya dan tidak [pulaJ
melampaui batas) labe*,a4"Tidak menginginkan itu bagi kaum muslimin

dan tidak melampaui batas atas mereka. Maka barangsiapa keluar (pergr)

dengan memutuskan hubungan kekerabatan, atau membegal di tengah

perjalanan, atau melakukan kerusakan di bumi, atau memisahkan diri dari

jama' ah kaum muslimin dan para imam, atau keluar dalam rangka bermaksiat

kepadaAflalr, lalu ia terpaksa memakan bapgkai, maka inr tidak balal bagiqra-"

IbnuAbu Hatim dan AbuAsy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata "Al'Aadii arJalatt lang membegal di perjal"nan Sedangkan

firman-Nya, ,!LA* @gtu tidak ada dosa baginya) yakni dalam

memakannya . :-i3fr !fi $l.lsesunggutmya Allah Maha Pengomptn

lagi Maha Penyayang) bagi yang memakan makanan haram. Alldh

menyayangi denganbukti batrwaAllah menghalalkanbaginlnadalm kondisi

terpaksa"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah: 
'F'fr rt'

)G 1 t f. <r"t opt b aran gs i apa t erpaks a [memakannyaJ, bukan karena

me nginginkanrrya don ti dak [plal melampaui b atas) dalammeinakannya,

dan tidak melarnpaui batas dimana yang haram tidak berubatr menjadi halal,

yaitu merasa bebas dalam hal ini."
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4, ap:#3,= t4i ;'K J'|V6FJ- O{i'r,,
<), :(:i $r,ryru e er:,-U (,+'r1'5ls i

- a .2 - d -. - -)a - - ./-a lt tt- t

!l,ir :* "il3 *:/; <b z/4i if. K He:'"iEr -. Iu. n.14 t...1;;;t\ *r*l -' q\ ilifui i):fi 'u'ii +'ii
:t'\$i l;'fi 

"tr,tu.t 
6 t6i dL {;-6

@ *# ,64 i 4i aiv:-*r'"rii'rti
"sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah

diturunkan Alloh, yaitu Al Kitab, dan menjualnya dengan harga

sedikit (murah), mereka itu sebenarnyo tidak memakan (menelan)

ke dalam perutnyo melainkan opi neraka, dan Allah tidak akan

berbicara kepada mereko pada hari Kiamat, don tidak akan

menyucikon mereka, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih.

Mereka ituloh orong-orang yang membeli hesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengon ompanan. Maka alangkah beraninya

mereka menentang api neraka! Yang demikian itu adalah karena

Alloh telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenoron,

dan sesungguhnya orong-orang yang berselisih tentang

(kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang

jauh." (Qs. Al Baqarah l2l: fi a-fi 6)
. tl'7. 7 .7t'O;"5;-ai)lbt (Sesungguhnya orang-orong yang

menyembunyilan apa1, idayang mengatakan, bahwa yang dima[5u6 o1.n

ayat ini adalah ulama yahudi, karena mereka menyembunyikan apa yang

ditnnrnkanAllatr di dalam Thurat mengenai sifatNabi SAW. Nrlakna ol istiraa'

(menjual) di sini adalah menukar, pembalmsannya sudah dikemukakan Disebut

il.p (s e dikit/murah)karena masanya terputus dan akibatnya buruk, inilah
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penyebabnya. Namun, sebabnya bersifat khusus, penyimpulan hukumnya

berdasarkan keumuman lafazhnya,jadi mencakup setiap orang yang

menyembunyikan apa-apa yang telah disyari' atkanAllatr dan mengambil

keuntungan darinya. Disebutkannya ryP @erutnya) menrr$ukkan dan

menegaskan bahwa ini adalah makan yang sesungguhnya, karena memang

ada kalanya kata al aH (makan) digunakan sebagai kiasan, seperti: akala

fulaan ardhi (firlan mengambil tanahku, bukan memakan tanahku) dan

sebagainya

Disebutkan di dalam At Kasysyaf,, Makna }F Q (datam

perutnya) adalah memenuhi perutnya. Lebih jauh ia berkata, "Dikatakan:

alrala ful aan fi b athnihi (fulan makan untuk memenutri perutnya) dan akal a

fi b a' dhi bathniii (memenuhi sebagaian perutrya)."

t6i $lr(Melainkan api neraka), yakni: Batrwa dipastikan mereka

mendapat siksa neraka Apa yang mereka makan itu disebrt ryi neraka karena

ditakwilkan mereka akan menuju ke neraka. Demikian yang dikatakan oleh

mayoritas penafsir. Adajuga yang berpendapat, bahwa me,reka akan disiksa

akibat menyembunyikan kebenara4 yaitu siksaan benpa memakan api dalam
|'t e

neraka Jahannam secara hakiki. Ini seperti firman Allah SWT: ,;"l1'ol,
,. - tt ?- -a -.n' - ---:--zo7- tt '.- ?

t'rt3 i4p. a iy1;U Ct d)b gli,stf e;ruU (s e sun glui"r;
| -t- 

, 
v

orang-orong yang memakon harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya

merelm itu menelan api sepenuh perutnya) (Qs.An-Nisaa' [a]: l0).

KA1LU.'- Ss (Dan, Attah tidak akan berbicara kepado mereka),

ini sebagai kiasan tentang terj adinya kemurkaan Allatr terhadap mereka dan

tidak adanya keridhaanAllatr bagi mereka. Dikatakan: Fulaon laa ytlcoolimu

fulaanan(fulan tidak menegur fulan), bila sedang marah terhadapnya. Ibnu

JarirAth-Thabari berkata,'Maknanya: Allah tidak befticara kepada mereka

dengan sesuatu yang mereka strkai dan tidak pula dengan sesuatu yang mereka

benci. Seperti firman-Nya, ;rri,Jk !j [i i H (Tinggatlah dengan hina

di dolamnya, dan janganloh kamu berbicara dengan Aku)" (Qs. Al
Mu'minuun [23]: 108)
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F;1s 1oo" tidak al@n menyucilan mereka),maknanya: Allah

tidak akan menyebutkan mereka dengan kebaikan. Demikian yang dikatakan

oleh Az-Zujaj. Adajuga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: Akibat

amal perbuatan mereka yang buruk, maka mereka tidak layak disucikan.

-t't4lilEfiLJi i'r:fi (M e m b e I i ke s e s a t a n de n gan p e t uni uk),

maknanya telatr dikemtrkakan.

)Ai 'b {fr13 (Maka alangkah beraninya mereka

menentang api nerala !) Jumhur ulama berpendapat, di antaranyaAl Hasan

dan Mujahid, bahwa maknanya adalah sebagai ungkapan keheranan.

Maksudnya: Ungkapankeheranan terhadap para makhluk yang melakukan

faktor-faktor penyebab siksa neraka. Solah-olah dengan melakukan faktor-

faktor itu, merekabersabar terhadap siksaan di dalam neraka Jahannam.

Az-Ztjaj bahwamaknaayattersebutadalahapayang

mengabadikan mereka di dalam neraka. Ini seperti ungkap arr'maa ashbara

fulaanan 'ala al habs', yakni apa yang menyebabkannya di penjara. Ada

juga yang berpendapat batrwa maknanya: Betapa kecilnya ketalnrtan mereka

terhadap neraka. Kecilnya rasa takutnya dikiaskan dengan sabar. Al Kisa'i

dan Quthrubmengatakan, "Apa yang menyebabkan merekaterus menens

melakukan perbuatan ahli neraka." Adajuga yang mengatakan, bahwa ti di

sini adalatr partikel tanya png bermakna celaarl yakni : Apa yang menyebabkan

mereka berani melalarkan perubatan atrli neraka. Demikian yang dikatakan

oleh Ibnu Abbas, As-Suddi,'Atha' dan Abu Ubaidah.

bA\;:Ai,J'rftnt\A.:t (yang demikian itu adalah trarena
Y i.

Allah telah menurunlcan Al Kitab dengan membawa kebenaran), Isyarat

yang menggunakan kata penunjuk menunjukkan kepada perkara, yakni:

Adzab. Demikian png diktakan oleh AzZtjaj. SementaraAl Akltfrsy be*ata

" Khab ar dari kata penunj vk mahdzuf (tidak ditampakkan), perkiraannya

--$ila ditampaldran- &aalila ma' hwn Oangderrikian itu zudah dikeatrui).

Yang dirnaksud d€xryan ;' 2 Ji a rini routut Al Qrn'an lvlalara 3A\
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adalah dengan membawa kebenaran.Adajuga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah dengan membawa huiiah.

:=,fi 4l ritt ;{i'rf) (dan s e sungguhny a or ang- o r an g y an s
berSelisih tentang [kebenaranJ Al Kitab tu), adayarrg mengatakan, bahwa

yang dimaksud dengan ' ,"4i di sini adalah Thurat, di mana orang-orang

nashranimenyatakanbahwadidalamTauratituterrdapatsifarsifatlsa, n:Imun

orzrlrg-ofimg yahudi menyangftal mereka-

Pendapat lain mengatakan, bafiwa mereka mengganti sifat M1]r,ammad

sAW yang terdapat di dalam Thurat dan berselisih mengenainya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa mak3udnya adalatr Al Qur'an, sedangkan yang

berselisih faham adalah kaum kafir Quraisy, yang mana sebagian mereka

mengatakan, bahwa Al Qur'an itu sihir, sebagian lainnya mengatakan

dongsngndongengan umat terdalnrht dan sebagian lainrryamengatakan selain

itu

, 16U9 i @rror-benar dalam penyimpangan)yakni perselisihan.

f. (yang jauh) dari kebenaran. Adapun makna asy-syiqaag telah

dikemukakan

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya:

";it Syt Y$#J- i-$i'"\ (s e s u I g guh ny a o r a n s - o r a n g y a n s
m eny embunyilran apa yang telah diturunkon Allah)labru*d4:'Ditunrrrkan

berkenaan dengan orang-orang yahudi." Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-

Suddi, ia berkat4 "Mereka menyembunyikan nama Muhammad SAW dan

menimpakan ketamakan padanya." Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu

dari AbuAl Aliyah. Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari IbnuAbbas dengan dua

s anad yang dln' if,,bahwaayat ini ditunrnkan berkenaan dengan omng-orang

fhudi.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dali $buAAliyatr mengenai firmao-

Nya: r-r i|j \ti,iiJi f|;X'r-{i +'ti lttere ka i tutah or on s- or an s
yang membeli kesesatan dengan petunjuk) Ia berkata, "Mereka lebih
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memilih kesesatan daripada petunjuk dan siksaan daripada ampunan."

)Ai ,P ifr1V (Mala alangkah beraninya merekn menentang api

neraka)Iabrkata, "Betapa beraninya mereka memilih perbuatan menentang

apineraka."

Said bin Manshur,Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan lbnuAl Mun&ir
meriwayatkan dari Mujatridmengenai firrran-Nya, 1t'.Ji & i# 6
(Malra alangkah beraninya mereka menentang api neraka) Ia berkata,

"Betapa beraninya mereka melakukan perbuatan ahli neraka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayat ldari Al
Hasanl mengenai firman-Ny u, 1dJi 

"t #'#1J3 1ua*a alangkah

beraninya mereka menentang api neraka) Ia berkata, "Demi Allah,

sebenamya mereka tidak berani, tapi Allah mengatakan, 'Betapa beraninya

mereka menentang api neraka'." Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari

Qatadah.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat tersebut,

"Ini ungkapan yang bernada pertanyaan, yakni: Apa yang membuat

mereka berani menentang api neraka?" dan tentang firman-Nya:

\ati airll$ u-$i'rti (Dan sesungguhnya orans-orans yans
berselisih tentang firebenaranJ Al Kitab itu) la berkata, "Yaitu orang-

orang yahudi dan Nashrani." Kemudian tentang firman-Nya : { ruq 4
(Benar-benar dalam penyimpangan yang jauh), ia beikata, "Dalam

yangjauh-"
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6P9i Abejbi,St*sli a) ti;zt:it J*ai
tl a / a

,: iaii ;.,,;Vi C irrrd$-li,4L rir, V y;, 3;/i:t
@ ri$ i i +iiii;l*'"ii ry3i fai i.r'

"Bukanlah menghadapkan waiahmu ke arah timur dan barat itu

suatu kebajikon, akan tetapi sesungguhnya kebaiikan itu ialoh

beriman kepada Allah, hari kemudian, maloikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada

kerobatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musalir (yang

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

dan (memerdekakan) hamba sahayo, mendirikan shalat, dan

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepatiianiinya

apabila io berjanji, dan orang-orong yang sabor dalom kesempitan,

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orong-orang

yong benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang

bertakwa." (Qs.AI Baqarah l2l: 177)

'4i;(Bulanlahkebaiil<anitu),HanzahdanHafshmembacanya
dengan nashab,dengan anggapan bahwa tnsi intadalah l*abar oJ3,
sedangkan i s m-ny a adal^n i ri ? j @e nshadaf kan).

Adapun yang lainnya membacanya deng arL rafa' (yakni !i) aengan

anggapan lli tatrwa aaaah isz. Adajuga yang mengatakan, batrwa ayat ini

diturunkan berkenaan untuk membantah orang-orang yahudi dan nashrani,

yaitu ketika mereka sering membicarakan masalah kiblat saat diahlikannya

Rasulullah SAW ke arah Ka'bah. Pendapat lain mengatakan batrwa sebab
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turunnyaqxatiniadalatrkarenaadaseseorangyangbertarryrakepadaRasulullah

SAr0y. Insya Allatr riwayatrya akan dikemukakan di akhir pembahasan ini.

viei2Olli'Slt (Ke arah timur dan barat), ada yang

bahwaAllatr SWT menyebutkan aatr timur adalatr sebagai isyarat

kiblatryrakaumnastnani,karenamerekamenghadapkearatrterbitryamatahari,

dan menyebutkan arah barat sebagai isyarat kiblatnya kaum yatrudi, karena

mereka berkiblat ke arah Baitul Maqdis, yang mana saat itu lokasinya berada

di aratrbaratmereka

Ui'6,"t(akontenpisesungguhnyakebajikanitz),adalatrsebutan
yang mencakup semua bentuk kebaikan, Hnbar'nya mahdzuf (tidak

ditampakkan), perkimannya-bila ditarrpal&an menjadi-: Kebajikan orang

yang beriman. Demikian yang dikatakan olehAl Farra', Quthrub danAz-

htjaj. Adajuga yang mengatakan, batrwa perkiraannya adalatr: Akan tetapi

orang png merrprnyai ke@iikan adalah orang yang beriman Alasan perkiraan

ini adalah menghindari penyampaian berita dengan menyebutkan sesuatu

dengan sebdan makna Bisa juga m akru' al b in adralah al baar (png berbuat

baik), yaitu mashdoryangsering digunakan sebagai sebutan fc il Contohnya

di dalam Al Qur'an: l"7Ut6'.rA 3t (Jitra sumber air kamu meniadi

lrering). (Qs. Al Mulk [67] : 30), yakar ghoarr (yang kering). Ini pendapat

yang dipilih olehAbu Ubaidh.

Yang dimaksd dengan +$idi sini adalahjenis kitab, atauAl Qtr'an.

Dham ir (kataganti j) pada kalimat : + {t $tan g dic int ainy o) kembali

kepada Jdi (tnrta). Adajuga yang mengatakarl Mhwadhamir ini kembali

kepada'?emberian" yang tersirat dari redaksi, SUJi ,.lYrt (dan memberilan

harta).Ada juga yang berpendapat, batrwa dhamir ini kembali kepada

Allah SWI yakni yang dicintai Allatr. Maknanya berdasarkan pendapat

yang pertama: Bahwa ia memberikan harta yang ia cintai dan ia

senangi. Pengertian ini terdapat pula dalam firman Allah Ta'ala:

3#qig3 6;'aiii3 a; {xo^u sekati-kati tidak sampai

kepada kebajikan fyang sempurnaJ, sebelum kamu menaJkohkan
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s eb ahagi an hart a yang komu cintai). (Qs. Aali' Imraan l3l 92). Maknanya

berdasarkan pendapat yang kedua: Batrwa ia memberikan harta dengan senang

hati. Maknanya berdasarkan pendapat ketiga: Batrwa ia memberi kepada

orang-orang yang disebutkan oleh ayat ini dalarn rangkamencintai karena

Allah 'Azzawa Jalla, bukan karena tujuan lain, ini seperti firman-Nya:

+ *i:J$i'o;*i:j (Dan mereka memberikan makanan yang

disukainya kcpada orang misdn). (Qs. Al Insaan [76]: 8)

Didalrulukannya redaksi: E fr)i 6i 1*eraba), karena memberikan'

harta kepada mereka adalatr sedekatr dan menyambrmg tali kekeluargaan

bila mereka itu orang-orang yang fakir. Begitu pula anak-anak yatim yang

fakir lebih utama untuk diberi sedekatr daripada orang{rang fakir yang tidak

yatim, hal ini karena ketidak marrpuan mereka untuk mencari penghasilan.

"5;ii 
rO"t t orang yang memer6km uhrrm' r €m orang lain l*r€ma

ia tidak memiliki apa-apa.

)rAi 4j (or ang- or ang y ang dal am peri atanan)adalatr musafir

yang kehabisan bekal. Disebut ibnu sabil (anakjalanan) kalena ia berada di

perjalanan.

i6 li 3) (D on, untuk m em erdekalan hamba s ahaya),yakni untuk

membantu pemerrdekaanparahamba sahayapngtelahmengadakanpedaqiian

merdeka dengan majikannya. Adajugayang mengatakan, bahwa makstldnya

adatah untuk membeli hamba sahaya lalu dimerdekakan. Ada juga yang

mengatakaq batrwa maksudnya adalatr membebaskantawanan.

ii4li r-sl,l (dan menunaikan zakat), menunjukkan bahwa

pemberian yang disebutkantadi adalatr sedekah sunnalr, bukan sed€kah wdib.

3;|i', (orang-orang'yang menepati ianji), ada yang

mengatakan, batrwa kalim atin dr-' athaf-V,ankepada kalimat : yti o, (orang

yang beriman), jadrseolah-olatr dikatakan: Akan tetapi kebajikan adalatr

orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menepati janfi. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Al Fara'dan Al Akhfasy. Ada yang
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mengatakan, bahwa kalimat ini pada posisi rafa' sebagai mubtada',

sedangkan khabarrrya mahdzuf (tidak ditampakkan). Pendapat lain

mengatakaq balrwa kalimat'rn adalah lkabar wn*- mubtada' yang mahdanf,

yakni: hum al munfuun (mereka yang menepati janji). Ada juga yang

mengatakan, bahwa kalimat ini di-' athaf-kankepada dhamir dali ;r.li.
Namun pendapat tersebut dibantah oleh Abu Ali, dan ia berkata,

"Maknanya tidak begitu. "
'U+#11 (dan omng yang sabar)pada posisi nashobsebagai pujian,

seperti firman-Nya , liili'e: ii$ 1Da, orong-orongyang mendirilan

shalat). (Qs. An-Nisaa' [2] : 162). Dan seperti yang dikemukakan olatrAbu

Ubaidah:

)o.riloi;t,Jt';
,:\i'-rtr;&tt

Koumku tidak menjauhi orang-orang yang

Sebagai racun permusuhan dan biang keladi pertikaian

yang turut serta dalam setiap pertempuran

yang pandai dalam membangkitkan semangat."

Al Kisa'i berkata "Kalimat ini (yakni r4iA$1ai-'athaf-kankepada
kalimat: E ;hi 6 5 5 (trerab at). J adiseolah-olah Allah mengatakan,' dan

memberikan harta orang-orang yang sabar' ." An-Nuhas berkata, '?endapat

ini keliru.-Al Kisa'i berkata, "Dalam bacaanAbdullah disebutkan: *ltt
dan ;,r-gL)ij." Ar-N,rhas berkata,-"Dengan bacaan ini, maka keduanya

diselaraskan dengan kal imat: ,g.$i ,ssi (kerabat)atau sebagai pujian."

Ya' qub dan Al A' masy membacanya : I;ii; dan 6111i2'$, d"ng*,
rafa'padakeduanya.

Makna Jf,iVi adalah-kemelaratan dan kafakira". Jtbi adalah

penyakit dan kelemahan ,lQi'd,: (dan pada masa peperangan),ada

e
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yang mengatakanbahwa maksudnya adalah padamasapeperangan J;bi
drrr, jtlli adalah ism yang mengikuti format rlf, tdaf aAul 7ny4 karena

keduanya adalah lvz, bukan sifat.

| ;:* (b e nar), Allah menyaridangkan sifat benar dan takwa dalam

semua yang diperintahkan mereka dan pelaksanaanny4 dan bahwa mereka

adalatr orang-orang yang bersunggtrtr-surrg€uh. Adajuga yang mengatakaq

batrwa maksu&rya adalatr mernbenarkan mereka ketika berperang. Yang bemar

adalatr pendapat pertama.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dania men-shahii-kannya, dari

Abdudzar: Bahwa ia bertanya kepada RasulullahlAY mengenai iman,

maka beliau pun membacakan: *;t ,i Ui oi i;? (Bukanlah

menghadaplran waj ahmu itu suatu kebai ikan) sampai ukq, kemudian ia

bertanyalagi,beliaupunmembacakanayatitrtlagi,kemudianiabertanyalagi,

dan beliau punmembircakan ayat itu lagi, lalu bersaMa' qAl Zia'.'d.b t 3t)

,& Wi i*rei'"; tsb ,,:$i @an'bita engkou 
^"latarkon 

lnirirun
lalu hal itu dicintai oleh hatimu, dan bila engkau melalailran kcburukal"

lalu hal itu dibenci oleh hatimu).

Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Qasim

binAMurrahmarU ia menuturkaq "seorang laki-laki datang k€pad4Abu Dzar

lalu berkata'Apa itu iman?' MakaAbu Dzar membacakan ayat ini, kemudian

diceritakan kepadanya hadits yang tadi.'

Ibriu Jarii dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

ayat ini, ia pun berkat4 "Kebaj ikan itu bukanlah kalian melakukan shalat dan

bukan pula beramal. Ini adalah ketika dialihkan dari Makkah ke Madinah

dan diturunkannya perintah berbagai kewajiban"

Ibnu Jarir meriwayatkan dariny4 bafiwa ia b eP.ata"Ayat ini ditunrnkan

di MadinalLAllahberfirman:'Kebajikan itubukanlahkalianmelaktrkan shalat,

akan tetapi kebaj ikan itu adalatr ketaatan kepadaAllah yang tertanam di dalam

hati'."
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AM Ibnu Humai{ Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari

Qatadatr, ia berkata, "Diceritakan kepada kami, bahwa seorang laki-laki

menanyakan tentang kebaj ikan kepada Nabi SAW lalu Allatr menurunkan

"y*, 'ji J (Kebaiikan itu bukanlah) al aryah.-

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr" ia berkata,

"Dulunya oftmg-omng yatrudi shalat dengan menghadap ke aratr barat,

sementara orang-orang nashrani shalatrya menghadap ke arah timur, lalu

turunlah uy"t 

"r1i 

fi (Kebajikan itu bukanloh) al acyahJ'

Ibnu Jarir dm lbnuAbu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Abu

AlAlilah

Diriwaya&an olehAbdurrazzaq, Sa' id bin ldanstnn, IbnuAbu Syaibatl

Abd bin Hmai4 Ibnu Jair, IbnuAl Mrmdzir, IbnuAbu Hatim, AtlFThabmani,

Al Hakim dan ia met-shahih-kannya,IbnuMardawaih sertaAl Baihaqi

di dalam Sunannyai dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya:

+ *}ljJi ul,: (Dan memberikan harta yang dicintainya), ia

berkata, "

Yaitrmemberi ketika dalam keadaansehat lagl segarbugar dan

mengtrarapkan hidrry (panjang umlr) dan takut miskin"Diriwayatkanjuga

seperti itu darinya secara morfit'.

Al Baihaqi dt datam A sy-Syu'aD meriwayatkan dari Al Muththalib :

Balrwa ada yang mengatakarl "Wahai Rasulullalr, apa maksud' memberilan

harta yang dicintainya?' Karena kami semua Temang mencintainya."

Rasulullatr SAW menjawab: P"t f, )\'$nt'g*it y:f q y:i
(Engkau memberikawrya yang mana pada saat engkau memberiknnnya

jiwamu mengongankan untuk panjang umur dan [tafutJ misdn)t16

t76 Sanad-nyadhortAlBaillrrqidalarnAsy-Syu'ab,347l,di dalamnyaterdapat Katsir
bin Ziad Al Aslami, Al Hafidr berkata" "Ia dapat dipercaya tapi salah." dan Al Muthalib
adalah lbnu Abdullah bin Hanthab, Al hafizh berkata, "Iajujur tapi banyak mudallas

danmursal.
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Nya: -C! * rluJi ;t;5 (dan memberikan harta yang dicintainya). la

berkata "Yakni mencitai harta:i

Ia juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

(kerab at), ia berkata, "Yakni kerabat."

Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW, bahwa'beliau bersaffia

L:ii*9|i'jt'9) & q:,ft:* #it Jb'i'rui (Bersedekah

kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan kepada kerabat ada

4ys ryaitu ,: sedekah dan silaturahn i). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu

Abu Syaibatr, Ahmad, At-Tirmidzi dan ia meng- hasan-kawtya, An-Nasa'i,

Ibnu Majah, Al Hakim danAl Baihaqi di dalam Sunarmyadari hadits Salman

bin Amir AdlFDhabbi. t??

Disebr*kan dr dalarn As h-shahilwin danyatglainnya dari hadiS Zainab,

istrinya Ibnu Mas'ud: Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW,hpakah

boleh ia bersedekah dengan cara memberikan naflGh kepada suaminya dan

anak-anak yatim yang berada di dalam pemeliharaannya? Beliaupun bersaMa:

,,;tVt lft f,t3, |i :or;t f (BaStmu duo pahala: Pahala sedekah dan

p ahal a ke ke r ab at an)" tt t'

Diriwayatka4 olehAth-Thabrani, Al Hakim dan ia men-shohih-kannya

sertaAl Baihaqi di dalan sunon-nya, dali hadits Ummu Kultsum binti Uqbatr:

Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, de ,i:i'at S*Jf

e6, f'j, ,t) (Sebaik-baik sedekoh adalah sedekah kcpada kerabat

y an g c e nderung m e mus uh il- tt t

Ahmad, Ad-Darimi dan Ath-Thabrani meriwayatkanjuga serupa itu

t77 Shahih,Ahmad,4/18 dan 214;At-Tirmidzi,658;An-Nasa'i,5/52;IbnuMajah, 1844

dan Al Hakim yang telah di-shahih-kan oleh Al Albani dalam S} ahih Al Jami',3762.
t7s Muttafaq alaih,AlBukhari, 1466 dan Muslim, 21684 darihadits Ziad-
tls shahih,Al Hakim, l/406 dmtelah disebutkan oleh Al Haitsami, 3/l l6 Al Albani

dalarr Shahih Al Jami', I I 10.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

$.fii,sr,t
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dari hadits Hakim binHizam dari Nabi SAW.

IbnuAbuHatim darilb,nuAbbas,iaberkata,"Ibnusabil

adalah orang lemahyang melintas di wilayahkaum muslimin." IbnuJarir

meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Yaitu musafir yang melewatimu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: llLl-AG
Qteminta-minta) la berkata, "As-Saail adalah orang yang meminta

kepadamu.')

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

Nya: w6!i ,lS gan untuk memerdekakan hamba sahayo),ia berkata,

"Yakni: memerdekakan budak." Ia juga meriwayatkan darinya mengenai

firman-Nya : ej ifi .6tj (mendirikan salat), yaknr: Dan menyempumakan

shalat fardhu. i).-Ti dl; (dan menunaiknn zakot), yakni: Zakat wajib.

ArTirmdizi, Ibnu Ivlajalq Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim, IbnuAl Mundzir,

IbnuAdi, Ad-Daraquthni dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Fathimah

binti Qais, ia berkata, "Rasulullah SAW bersab 6a, e.i{Jt 
"i'p i*it d

(Di dalam harta ada hak selain zakat),lalu beliau membacakan:

&;tij; otVi fi <n"ruilah menghadapkan waiahmu itu suatu

lre b ailran) ol aayah."tto
' Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah

mengenai finnan-Nya, iy.4lL, 3;tij lOrorg-orang yang menepati

j anj i) laberV,ata"lvlaka barangsiapa telatr menyatakan sumpah kepadaAllah

kemudian melanggarnya, maka adalah hak Allah untuk mendendam

kepadanya. Dan barangsiapa menyatakan dukungan kepada Nabi SAW

kemudian membafalkanny4 makaNabi SAW adalah musuhn5na-"

Ibnu Abu tl;atim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

tto Dha'd At-Tirmidzi, 659; Ibnu Majah, 1789; Ad-Daruquthni, 21i25 dan telah di-
dha'if-kan olehAt-Tirmidzi dengan perkataan,'Abu Hamzah maimun adalah dha'if'
demikian juga dengan Al Albani, ia telah men4ha'if-kannya dalam Dha'if Al Jami,
1901.
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Nya: f3{J, tit T4"r{.i-;l$ lororg-orang yang menepati ianii
apabila berjaniilYakni: Janji antar sesama manusia sendiri.

Diriwayatkan oleh IbnuAbu S1rniballAffi bin Hurnai4 IbnuAl Mgndzir,

IbnUAbu Hatim, AbuAsy-Syail*r sertaAl Hakim dan iamen-shshih-h,awrya

dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini.grberkata, Sqi adalah kemelaratan.

JPi adalah penderitaan. Dan aVi qaAaiarr paaa masa peperangan."

Diriwayatkan juga senrpa itu otehAM bin Humaid dan Ibnu Jarir dari Qatadah-

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

Nya: rjll '*{i#'ti 
lUerrt o itulah orang-orqng yang benar), ia

berkata 6'-Yakni- mengamalkan apa-apa disebutkanAllatr pada ayat ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya:

i;aL e{i;l-lii (Mereka itulah orang-orangyang benar), ia berkata,

"Mengatakan perkataan iman, maka hakikat amalnya adalah membenarkan

Allah.- Ia juga berkata, "Al Hasan mengatakan,'Ini adalatr perkataan iman,

sedangkan hakikatnya adalah perbuatan. Bila perkataan itu tidak diserta

perbuatan, maka tidak ada artinya'."
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alri ;:i'i c nqi W ;i i;v'u{i $U
*1 n u ,*;;,eft, ggti #\|,;;:ii';t\
,i ry iV" ",**V 

lr,A;tS ;:i,Ji\"4+b' i e
@1i,iui O*.tt'fitsd rll;; €")

@ ;rp ?tii"ff aia-iP f4i C € t
oHai orang-orang yang beriman! Diwojibkon alas kamu qishash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeha

dengan orang merdeka, hambo dengon hamba, dan perempuon

den gon pere mp uan. Maka borangsiapa yong mendopat p ermaofan

dari soudaranyo, hendaklah (yang memaaJkan) mengikuti dengon

cara yang baik, dan (hendaklah yang dibert maafl membayar (diat)

kepoda orang yang memberi maaf dengan coro yong boih (pula).

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dort Tuhan kamu dan

suatu rahmal Borangsiapa yang melampaui batas sesadah itu,

maka boginya siksa yang songat pedih. Dan dolam qishosh itu ada

(jaminan kelongsungan) hidup bagimu, hai orong-orang yong

berakal, agar komu bertakwa" (Qs. Al Baqarah l2l: 178-179)

* (Diw aj ib tran)adalatr diwaj ibkan dan ditetapkan. Contoh kalimat

dengan pengertian ini adalatr perkataan Umar binAbu Rabi'ah:

,S'rl-:st 7
t I . , ,c

Li!'JAti Ji;Jt 
'-rr

Telah diwajiblcan membunuh dan berperang atas kami,

sementara diwajiblran atas para wanita penyanyi untuk menyeret

palraian panjangnya.

kri pemberitatruan dariAllah SWT untuk paahamba-Np, batrwaAllah

:q9'&l
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telah menysyari'atkan halterse6ut bagi mereka. Adapng berpendapat, bahwa

.-;l A ini uO"f* iqyarat yang menrurjtrkkan aPa )ang telah dituliskan oleh a/

qalamdi dalam al-lauh al mahfuzh.

Asal kata nqi adalahqashsha al atsar,yakni mengikuti jejak.

Dari pengertian ini muncul istilatr al qaashsh (pendongeng) karena ia

menutulkan jqak Qatltslaasl."g,u i (memotong rambrf) karena menelustld

jejaknya. Jadi seolatr-olatr si pembgnuh telah menempuh suatu jalur

pembunuban, lalujej aknya ditelusrtri. Contoh kalimat dengan pengertian ini

dalarr finnan Allah Ta'ala: t'i, '.q)g; g;i*;S (Latu kcduanya

kcmbali, mengihtti jejakmerela semala) (Qs.Al Kahfi [l8J: 6a).

Ada juga yang hrpendapat, batrwa b6ii diambil dari kata aI

qashshuyang berarti al qath'u(memotong). Dikatakan "Qashashtu maa

bainahumad', aku memotong apa yang ada di mtara keduanya- Ayat ini

dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapa! bahwa orang merdeka tidak

boleh dibunutr karena membunutr tmmba salnlra Demikiat perdapat Jumhur

Sementara Abu Hanifah beserta para satrabmya Ats-Tsauri, IbnuAbi

Laila dan Daud berpendapat bahwa orang merdekajrrga dibwnrtr (dihuhut

mati) karena membunuh hamba satraya. Al Qurthubi berkata '?endapat ini

diriwaya&anjuga dariAli dan Ibnu Mas'ud. Demikianjtrga yang dikatakan

oleh Sa'id binAl Musayyab, Ibrahim, An-Nalda'i, qatadah, Al Hakim

dan Ibnu Utaibah. Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala:

,3, "Si tiQ W 
(7'ds (D an Kami telah t et apkan terhadap

mereka di dalamnya [At-TauratJ bahwasawryaiiwa [dibalas] dengan

jiwa). (Qs.AlMaa'idah [5]: a5).

Kelompok pertama.(Jumlnrr- ) mEnanggapi peodalitat ini dengan firman

Allah Ta'ala:4ljt{AU'dft";:\';^:i\tlJi (omng merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan tu^b:),!qt;S Baqaratr [2]: 178) sebagai

penafsiran dari firman-Nya, P\ F:l I (Jiwa [dibalasJ denganiiwa\

(Qs. Al Maa'idatr [5]: a5) Mereka juga mengatakan, batrwa firman-Nya:

TAFSIR FATIfUL QADIR 679



qWCiHS (Dan Kami telah tetapkan terhadop mereka di
dalamnya [At-Taurat] ),(Qs. Al Maa' idah [5] : 45) mengindikasikan, bahwa

ini sebagaiceritatenlangapayangpemahdisyari'atkanAllahuntukBanilsrail

didalamThrat."

Di antara dalil yang dikemukakan oleh kelompok lainnya (selain

Jurnhur), adalah sabda Nabi SAW: p!3,;rl66Jt o'rjJ-jji lDarah kaum

muslimin itu setara).ttr Lalu disanggah, bahwa dalil ini bersifat umum

sedangkanayattadib€rsifatl,rtrusus.TapidikatakarubahwafirmanAllahTh'ala:

#\ Aij';:\t ;:i (o r a n g m e rde ka d e n ga n o r an g m e rd e ka, h am b a

fu ngan hamdo;, ."b"*rr,y" konteksnya menunjukkan batrwa orang merdeka

dibunuh (dihukum mati) karena membuntrh orang merdek4 dan hamba sahaya

dibtrnutr karena membunuh tramba sahaya- Di sini tidak tersirat batrwa omng

merdeka tidak boleh dibrrnutr karena membunuhhamba sahalra kecuali hanya

benrya penyiapulan konotasiryra. Bagi yang memetrykan berrdasalCIn konotasi

semacam ini, maka semestiryra ia berperdapat deqgan ini pada apt ini, adapn

yang tidak menetapkan dengan konotasi semacem ini, makatidak harus

berpendapat dengan ini pada ayat ini. Pembahasanmengenai masalah ini

dipaparkan dalam ihnu ushul.

Ayat ini juga dijadikan dalil oleh mereka yang meryratakaq bahwa orang

Islam dibunuh karena membunuh orang kafir, yaitu para ulama Kufah dan

Ats-Tsauri, karena sebutan "orang merdeka" mencakup juga yang kafir

sebagaimana merrcakup yang muslim. Begitujuga'tramoa"' dan'lerempuan"

mencakup yang kafir sebagaimana menclryp 
#1g 

*uslim. Mereka juga

berdalih dengan firmanAllatrTa'ala: *V LJ-J I (Jiwa [dibalasJ dengan

jiwa). (Qs. Al Maa'idah [5]: a5). Karena sebutan'Jiwa" mencakup jiwa

yang kafirjuge mencakryjiwa yang mrslim.

Junrhur berpendapat,;batrwa orang Islam tidak boleh dibunuh karena

trl Shohih, AJrtmad, 21 192; Abu Duad, 4530 dan An-Nasa'i, 8124 dan Al Albani telah
men-shahih-kannya dalam Shahih A I Jam i t, 67 12.
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membunuh orang kafir. Mereka berdalih dengan riwayat dariAs-Sunnatr yang

bersumber dari Nabi SAW: frlJ,.. J:41 (Orang Islam tidak boleh

dibunuh lrarena membunuh orang kafir).182 lni merupakan penjelasan apa

yang dimaksud oleh kedua ayat tadi. Pembahasan tentang ini juga cukup

panjang.

Ayat ini juga dijadikandalil oleh merekayang berpendapat, bahwa

laki-laki tidak boleh dibunuh karena membunuh perempuan. Mereka

menyatakan indikasi ini seperti yang tadi, kecuali bila para wali si perempuan

ftorban) menerima tambahan atas diyatrya sehingga seperti diyat lakiJaki.

Demikian pendapat Malik, Asy-Syaf i, Ahma{ Ishaq, Ats-Tsauri dan Abu

Tsaur. Sementara Jumhur berpendapat, bahwa laki-laki tidak boleh dibunuh

karena membunuh perempuan, dan tidak ada tambahan pada diyatnya. Ini

pendapat yang benar. Pembahasan tentang ini telatr kami paparkan di dalam

Syarfu Al Muntaqa (yakni Nail Al Authar Syarb Al Muntaqa), silakan

merujuknya

Zrj, *1 A d '& # (Mala barangsiapa yang mendapatkan

suatu permaafan dori saudoranya),kata al di sini sebagai ungkapan tentang

pembunuh.Yang dimaksud dengan ooJ @audaranya) adalah saudara

terbtrnuh (saudara korban) atau wali korban. i $ adalahLrngkapan tentang

darah. Maknanya: Bahwa si pembunuh atau sipelakutindak kejahatan itu,

bila ia memperoleh maaf dari pihak korban atau wali yang berhak terhadap

darahyang iatumpahkan, yaitu dengan syarat iamengambil sebagiandari

diyat ata:u arasy (denda melukai), maka hendak wali korban mengikuti ini

dengan cara yang baik, dan hendaknya si pelaku juga melaksanakan

pembayaran diyat atau arasy itu kepada korban atau wali korban dengan

cara yang baik pula.

Adajuga yarg mengatakan : Bahwa j di sini sebagai pngkapn tentang

wali, yang dimaksud dengan o;1 $ audaranya)adalatr pembunuh (si pelaku),

t82 Shohih, AlBukhari, 69 I 5 ; At-Tirmidzi, I 4 I 2 ; Ibnu Majatr, 265 8 dan An-Nasa' i, 824.
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sementara yang dimaksud de rrgarl 'e e adalatr diyat. Sehingga maknanya:

Bahwa bila wati korban memilih mengambil diyat daripada qishash

(membalas), maka si pelaku (pembunuh) berhak memilih antaxa memberikan

diyat atau menyerah diriryra untuk diqishash. Sebagaimanayang diriwayatkan

dari Malik, bahwa ia menetapkan hak pilih bagi si pelaku dalam situasi ini.

Sementara ulama lainnya berpendapat, bahwa si pelaku tidak mempunyai

hak pilih, bahkan bila wali korban rela menerima diyat, maka si pelaku tidak

mempunyai hak pilita tapi ia hans menyerahkan diyatnya-

Ada yang mengatakan: Batrwa makna'oi. aaaUndiseratrkan, yakni

barang siapa yang diserahkan diyat kepadanya, maka hendaklah ia

menerimanya dan mengikutinya dengan cara yang baik. Ada juga yang

mengatakan, bahwamaksudnya adalatr: BarangSiapa diberi kelebihan sesuatu

dari diyat di antara kedua pihak itu oleh pihak tainnya Maka 'op*mat.rr:r-

dilebihkan. Berdasarkan semrn pengertian tadi, maka diungkapkannya kata

i j, secan nakirah (indifimif; tarrya alif laant) untuk menr:njulC<an sedikit.

Jadi perrnaafan itu dibalas dengan sedikit diyat, dan permaafan itu dari para

penonilahliwads.

"t6F (hendaHah dia [yang memaaJkanJ mengilattirrya)' pada

posisi rafa-karemf it mahdzuf,yakni: Falyahtn minhu ittibaa'zn (maka

hendaklah sikap darinya adalatr mengikutinya). Atau sebagai khabar untuk

mubtada' mahdzuf,yak,tifal amru ittibaa'z (maka perkara --srelar{ymya--

adalah mengikutinya). Begitu juga firman-Nya, fn!itZf'ft ,Oo"

hendaHah [yang diberi maafl memboyar fdiat| kepada yang memberi

maaf dengan carayang baik [pulaJ."

,14i':4:s (Yang demikian itu adalah suatu keringanan),

mengisyaratkan kepada permaafan dan diyat, yakni: Bahwa Allah

mensyari'atkanbagi umat ini wrtuk memaafkarg baik dengankonpensasi

mauptrn tanpa konpensasi, dan tidak ada kesempitan atas mereka sebagaimana

kesempitan yang dialaimi oleh kaum yahudi, yang rmtuk merekaAllah telatt

mensyari' atkan qistas h (drbd;las dibunuh) dan tidak disyari' atkan pemberian
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maaf. Juga tidak sebagaimana kesempitan yang dialami oleh kaum nashrali,

yang untuk mereka Allatr telah mensyari' atkan pemberian maaf dan tidak

menqrari'atkandiyat.

li-sis'-,,*tU:rii f (Barangiiapa melampaui batas sesudah

,ril) yakni setelah keringanan itu. Msalrya; menganrbil diyat lalu membunutr

juga pelakunya atau memaafkan kemudian menuntut balas.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai orang yang membunuh

pelaku setelah menganrbil diyat. Segolongan ulamamengatakan, di antaranya

Malik danAs-Syaf i, bahwa orang itu sama denganyang membunuh untuk

pertama kali, bila wali si terbunuh mau (yakni wali korban kedua yang

sebelumnya sebagai pelaku kemudian menjadi korban), maka ia boleh

membunuhnya, dan bila maq ia pun boleh memaafl<an. Qatadah, Ikdmah,

As-Suddi dan yang lairurya mengatakaq bahwa hukrmannya adalatr dibunulU

danhakim tidakboleh memberikan pilihan kepadawalirryrauntuk memaafl<an"

Al Hasan mengatakan, bahwa hukumannya adalatr diyat saja, dan ia

menanggung dosarryra hingga siksa akhirat. Umar binAbdul Aaz mengxakau

batrwa perkaranya diserahkan kepada imam (pengtrasa), sehingga imam boleh

memufuskan berdasa*an pandanganryra

Firman-Ny a, ioj=Lu.4i Ai, @on dalam qishash itu ada

[jaminan kelangsunganJ hidup bagimu), yakni dalam hukum yang

disyari'atkanAllahkepadakalianinitemdapatjaminanhidrybagil<aliarr Karena

bila seseorang mengetatrui batrwa bila iamembrmuh orang lairl maka iapun

akandibunutrsebagaiqishastr,denganiniiaakanmenatrandiridarimembunuh,

dan tidak akan sembrono untuk melalnrkannya danterjenlnus ke dalamnya-

Sehingga kedudukan ini sarna dengan memberikan kehidupan kepadajiwa

sernuanmnusia- kri menryakantrngkryanindah ngmengatdungmaloasangd

mendalam. KarenaAllah menyatakan qishash yang sebenamya kematian,

sebagai kehidupan, ini karena dampaknya yang menyebabkan manusia

menatran diri untuk saling membunulr, de,mi kelangsmganjiwa dan kehidrryan

merekasendiri.
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Khithab pada ayat ini ditujukan kepada mereka yang berakal, karena

merekalatr yang dapat melihat akibatrya dan menghidari madharat di masa

mendatang. Adapun orang yang dungu dan pandir serta bemalm renda[ maka

ia tidak dapat membayangkan akibatnya ketika sedang maratr dan ketika

emosinya meletLdetup, dan iatidak akan b€rfikir akibat kelak Sebagaimana

yang dikatakan oleh pemuda mereka:

$e orr Y hicat'S' *u,.'r.d;lt,?;;t-
Akon hrcttci aib padaht dengon pedang terhunus

dengan kctetapan Allah yang telah ditetapkan atasku

KemtdianAllatr SWTmenybrtakan alasanhukmyang diqnari'afikanryra

kepada para hamba;Nya ini dengan mengatakan ,'ofr F; $upayo

lramu bertakwa)- Yakni: Agar kalian menghindari pembunuhan dengan

menjalankan qishastt, sehingga hal ini mer{adi sebab ketalonaan-

Abu Al J avza' membacanya, 
"a* 

urZi,, €'€t (D an dalam ki s ah-

kisah itu ada kehidupan bagimu). Adayang mengatakan bahwa maksudnya

adalah kisah-kisahAl Qtr an, yakni: Dalam Kitabullatryang mensyari'atkan

qishash itu ada kehidupan. Yaitu keselamatan. Namun ada juga yang

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan i|; 
"aAunhidupnya 

hati.

Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalatr masMar yangbermalara q islwsh.

Semua pendapat ini lemah, dan cara membaca seperti ini adalah mungkar.

IbnuAbuHatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, iaberkata' Ada

warga dua desa yang saling membunuh pada masajahiliyatr, yaitu beberapa

waktusebelumkedatanganIslam.Padaperistiwaituterrdapatkorbanmeninggal

dan korban luka-luk4 bahkan mereka pun membunuh para budak dan kaum

wanita, dan masing-masing mereka tidak menganggap perkara itu selesai

sampai mereka memeluk Islam. Lalu salah satu desa masih menunda

pembayaran tanggungan (denda) dan penyerahan harta kepada lawarurya,

maka mereka bersumpah tidak akan merelakan sarnpai korban budak dari

t:It;
,
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kami dibayar dengan orang merdeka dari mereka, dan korban wanita dari

kami dib"y. dengan laki-laki dari mereka. Laluttrnrnlah ayat ini-"

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAbd bin Humaid dan Ibnu Jarir dari

Asy-Sya'bi. Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi di

dalarn Sunarmyameriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Dulu mereka

tidak membunuh taki-laki karena korban wanit4 tapi membunuh laki-laki

karena korban laki-laki dan membumrh wanita karena korban wanita, lalu

Allatrmenurunkan uyx, ,3i Ai (Jiwa [dibatasJ .denganitwa)(Qs.
Al Maa'idah [5] : 45), maka dalam qishash ini ketenttran tindak kejahatan

yang disengaja di kalangan orang-orang merdeka, baik yang sampai

menghilangkan nyawa maupun yang tidak sampai menghilangkan nyawa,

disamakan antala laki-laki dengan perempuarl. Daq juga di kalangan para

hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan disamakan dalam tindak

kejahatarU baik yang sa6pai menghilangkan nyawa maqpun png tidak sampai

mex4hilangkannlnawa"

Ibnu Jarir dan lbnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Malik, ia

berkat4'Dulu pematr terjadi pertumpahan daratr antara dua warga desa kaum

Anshar, lalu ada tanggungan tanggungan denda pada salah satuny4 lramun

seolah-olah mereka minta tambahan, mana Nabi SAW pun datang untuk

mendamaikan di antara mereka, kemudian turunlah ayat ini:

,ts{g AytS #\-*tii F\t;-:i (orang merdeka dengan orans

merdelra, hamba dengan iamba, dan perempuan dengan perempuan)"

Ibnu Abbas berkata, "Lalu dihapus dengan avat: ,,rtu u'.J:Jl (iiwa

[dilalasJ dengan jiwa)" (Qs. Al Maa'idah [5]: a5)

Diriwayatkan olehAM bin Humai4 Ibnu Jarir,Al Hakim dan ia men-

shahih-kawrya, serta Al Baihaqi di dalam sunan-nya, dari Ibnu Abbas:

A 'r* # (Mako barangsiapa yang mendapat suatu permaafan), ia

berkat4 "Yaitu dalam penrbr:nutran disengaja lalu kelu4rga korban memaa&an-

ii}a\t# (hendaHah [yang memaa/tcanJ mengihtti dengan cara

yang baik) lni perintah bagi penuntut (yakni pihak korban yang memberi
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maa|. *Vr;t',rt (dan hendaktah [yang diberi maafl memboyor

[diatJ kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik [pulafi, yakni

yang menerimapemberian maaf, dengan cara memberikan tuntutan dengan

cara yang baik. i2!i3 &; e$i}.it (yons demikian itu adalah

suatu keringanan dari Thhan kamu dan suatu rahmat),yalai: Lebih ringan

daripada yang dulu berlaku pada Bani Israil." Diriwayatkanjuga senrpa itu

oleh lbnuAbu Hatim dilin1ra melaluijalwpeduayatan 1'ang lairt

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Dulu qishash diberlakukan pada Bani Israil, namtm tidak ada diyat

di kalangan mereka, maka Allah memfirmankan ayal ini:
j:ai a66il'&* (Diwaiibkan atas kamu qishash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh). Sampai

lA # A il 'r* # (Maka barangsiapa yang mendapot suatu

permaitfan dari saudaranya), permaafan ini yang disertai dengan

pembayaran diyat dalam kasus pembunuhan disengaja.

i;;5 &) A 4 dt ;,*y $y* it: oi;ai"7r:$i thend a k -

lah [yang memaalkanJ m{ngihtti dengan cara baik, dan hendaklah

fyang diberi maafl membayar fdiatJ kepadayangmemberi maaf dengan

cara yang baik [pulal - Yang demikian itu odalah suatu kcringanan dari

Tuhan lramu dan suatu rahmat), yakni: Lebih ringan daripada yang pematl

diwajibkan atas umat yang sebelum kalian . EiS *lstii iZ
(Barangsiapa yang melampaui botas sesudoh ila), yakni setelah menerima

diyat, Uj 4t:* )13 @ot* baginya sikso yang sangat pedih)"

Ibnu Jarir meriwayatkan dai Qaadalu ia berkata "Bagi pra ahli Thrral

ketentuannya adalatr qishash (membalas) atau memaafl<aq tidak ada tebusan

(denda) di antara mereka. Dan bagi para atrli Injil, bila mau maka mereka

diboletrkan tebusan bagi merek4 dan itu tidak pemah dib€rlala*an bagi suatu

uurat pun sebeluut mereka" .

Abdurrazzaq, Ibnu Abu SyaibalU Ahmad, Ibnu Abu Hatim dan Al
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Baihaqi meriwayatkan dariAbu syuraikhAt Khuza'i: BatrwaNabi s+w

ir.ruiuu, bi ey, ,?k-Li $\,?#,s:t t':u-|ilri F'tl Pr'+t'!
u us a a:tei us ,ii-( * ,i*i :[,,ryt strf i,ti .qtl' j}t, b( 6f: 'h
,4 W ,rsy '&'1i (rrrirrrroro ,ory m"rioai keluarga oronr ronr
dibunuh atau meniadi korban tindak keiahatan yang menghilangknn

anggota badan, makn ia berhakmemilih [salah satuJ dari tiga pilihan,

[yaituJ: Membolas, atau memaafltan, atau mengambil tebusan. Bila

menginginkan yang keempat, maka cegahlah tangannya' Dan

barangsiapo yong melampaui batas setelah itu, maka baginya neraka

Jahannam, ia ketat di dalamnya untuk selamanya)l83

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr: Bahwa ia

fteluarga korban) membunuh setelah ia menerima diyat, maka Mgnya adzab

yang sanat pedih. Ia berkata, "Maka hukgmannya adalah ia (si pelaku itu)

harus dibunutr, dan tidak diterima {iyatnya." (yang tidak ada pilihan lain). Ia

juga berkata, "Telah diceritakan kepada kami, bafuwa Rasulullah SAW

i"rruuau' nf.ur $;( 'ri;. Ji vj qoi | (.4ht tidak memaaflan seseorang

yong *r*6unuh setelah menerima diyat)'ru Sumawaihmeriwayatkan di

dalam Fawaid-ny4dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda"

lalu disebutkan seperti tadi. Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Ikdmah,

bahwa ia berkata, "-Pelakunya- harus dibunuh'"

Ab&xrazzaq dan Ilnu Japl meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya:Z;-.* u"t-6;S\ A €,l:i a fl: (Dan dalam qishash itu ada [iaminan
tt

lrelangsunganJ hiiup bagimu), ia berkata, *Allah menetapkan qishash

sebagai jaminan kelangsungan hidup, balasan dan petajaraq bila orang ztralim

yang melampaui batas mengingatnya, maka ia akan menahan diri dari

membunutroranglain"

tt, rrha'il: Abu Daud, 4496; Ibnu Majah, 2623 dan Ad-Darimi, 2t235 dan AlAlbani

dalam Dha' if Al Jami', 5441.
ts4 p ha' if Abu Daud, 45 07 ; Ahmad, 3 1263 dan Al Albani, 6189, D ha' if Al Jami' .
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman-Nya:
'"F 

F; @qpaya kamu bertalewa),ia berkata, !.Agar kamu menahan

diri dari membrunrhnya karena takut dibalas bunuh sebab membunuhnya."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-
Nya: j'tii &V- (hai orang-orangyang beraknl),ia berkata,'.Orang
yang berakal akan ingat pada qishash sehingga menjaganya karena takut
diterapkan qishash akibat pembunuhat;' osjiJ #j gupoya kamu

bertalewa),ia berkat4 "Agar kalian memelihara darah karena takut diqishash."
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*Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antato komu teloh

kedotangan (tanda-tanda) mou$iika ia meninggalkon horta yong

banyak, berwasint untuk ibu bopak don karib kerabatnya secora

makruf, (ini adalah) kewaiiban otos orang-otang yang bertolewu

Molca borangsiapo yang mengubah wasiat ita, sdelah io

mendengornya, mako sesungguhnyo dosanyo adalah bagi orang'

orang yong mcngubahnya Sesungguhnya Allah Moho Mendengar

tagi Maha Mengetahui (Akan tetapi) botangsiapa khawatir

terhadap orong yang memberi wasiat itu berlahu berut sebeloh atau

berbuat dosa, blu ia mendomtikan antaro mcreka, mako tidaklah

ada dosa baginyo. SesungguhnyaAllah Maha Pengompun logi

Maha Peayoyang." (QsAl Bqaruh [2J: IEO'lt2)

N,takna *.:? Urr,, saja dikemukakan. Maksud hudhuurul maut

(datangnya kematian) adalatr datangn)'a sebabsebab dan tarrpakrya tanda-

undakematian

Jarirmeng@kan,

'&';:L \srt

Afulah tando-tanda ke mat ian yang pernah diceritakan,

malw orong yang lari darihr pun tidak ado yang selamat

i*.47:q.',;J' '-'46
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Tidak mu'annats-tyaf i(yaitukata Cflyangmenjadi sandaran

Uxa 4:ii (im kata m u' ann a t s)tr..rru ua*yu p.rn i rut antara keduanya.

Adajuga yang mengatakaq karena kata bermakna a/ iishaa' (mewasiatkan,

yakni mudzaldrar). Diriwayatkan juga bolehnya menyandarkan kata yang

tidak ada bentuk t a' ni t myakepada mu' onntas walaupun tanpa pemisah.

Sibawaih berkata" " Qaama imra' tun" (seorangwanita berdiri) fqaama adalah

benfuk/ 7 untuk mudzakkar, sementata imra' atun adalahkata mua' nnat sl,

ini menyelisihi apa yang ditetapkan oleh para pakar bahasaAxab.

Allah SWT mensyaratkan pada wasiat yang diwajibkan-Nya, yaitu bila

orang yang be5wasiat itu meninggalkan banyak harta Ada perbedaan pendapat

di kalangan ulama meng enaijawab syarth (penimpal 'jika") ini. Ada dua

pandangan yang diriwayatkan dari Al Akhfasy ;

P ert ama: Batrwa perkiraannya : In taraka Hniran fal w ashiyyah Sila
ia meninggalkan banyak haxta maka hendaklah berwasiaQ, kemudianlft'-

nya dibuang, sebagaimana perkataan seorang penyair:

i' G- rr'jrttt .;,'35-lr t r;-it,fu;
Bamngsiapa yang melahtkai lrebaikan-kebaikan (malca) Allah akan

' mimbalasnya

di sisi Allah, treburtttran dituliskan dengan keburukan yang setara

Kedua:Rahwapenimpalnya sebelumnya,yakni: Kutiba

al washiyyah lil waalidaini wal aqrabiin in tara Htairan (diwajibkan

berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat bila ia meninggalkan banyak

harta). Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang kadar harta yang ditinggalkan.

Ada yang berpendapat: Yaitu lebih dari tujuh ratts dinar. Ada yangbependapat

serib dinar..pan, adajuga yang berpendapat, lebih dari.lima ratus dinar.

Makna asal fr.ii adalah ungkapan tentang memerintalrkan sesuatu

dan menjarjitan untul Apenutri setelah kematian. Dan di sinijuga menrpakan

ungkapan tentang memerintahkan sesuatu yang harus dilaksanakan setelatr

.a

J)u,
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kematian. Para atrli ilmu telah sepakat tentang wajibnya berwasiat atas orang

yang mempunyai utang, titipan atau yang lainnya. Adapun bagi yang tidak

demikian, maka mayoritas ahli ilmu berpendapat tidak wajib, baik ia seorang

yang fakir maupum seorang yang kaya. Segolongan ahli ilmu mengatakan,

bahwa yang tidak berutang atau mempunyai titipan pun wajib berwasiat.

Dalam ayat ini Allah SWT tidak menerangkan tentang kadar yang

diwasiatkan untuk kedua orang tua dan kerabat. Mengenai ini, ada yang

rnengatakan seperlima. Adajuga yang mengatakan seperempat. Dan adajuga

yang mengatakan sepertiga.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai ayat ini, apakah ayat ini

muhlramah masihberlaku) atad<ahmansufthahfttttkumrryasudah

dihapus)? Segologan ahli ilmu berpendapat bahwa ayat ini muhknmah.

Mereka mengatakan, bahwa, walaupun ayat ini bersifat umum, namun

maknanya bersifat khusus. Maksudnya: Untuk kedua orang tua yang tidak

mewarisi, misalnya orang tua yang kafir, atau orang ttra yang statusnya sebagai

budak (hamba sahaya). Sedangkan untuk kerabat adalatr mereka yang tidak

termasuk ahli waris.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ahli ilmu yang aku tattu, semua

sependapat bahwa berwasiat untuk kedua orang tua yang tid4k mewarisi dan

kaum kerabat yang tidak mewarisi hukumnya boleh-"

Mayoritas ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini mansufth (hdamnya

sudah dihapus), di samping itu ada sabda Nabi SAW, .)lll 'L!,)tj'*j | (Tidak

ada wasiat untuk ahli waris)tls Hadits iru di-shahih-kan oleh sebagian ahli

hadits dan diriwayatkan dari lebih dari satujalur periwayatan. Sementara

sebagian ahli ilmu yang lain mengatakarl bahwa hulom wajibnya telah dihapu.s

dan yang berlaku adalah berhukum sunnah. Demikian yang diriwayatkan dari

tssShahih,AlBukhari,51435tFath;At-Tirmidzi,2l2l;IbnuMajah,2714,Ahmad,4l

I 86, An-Nasa' i, 6 n47 dan Ad-Daruquthni, 4/ I 52 dari hadits Jab ir yang tel ah di- s ho hi h'
kan oleh Al Albani dalam D ha' if Al Jami', 7 57 .
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Asy-Sya' bi, An-Nakha' i dan Malik.

gr';e\(Secara malvufl,yakni dengan adil, tidak sangat kurang

dan tidak berlebihan. Ailah telah mengizinkan untuk mewasiatkan sepertiga

harta peninggalaa tidak lebih dari itu.

k ( [ini adaloh] kant aj ib an), adalah mas hdar,maknanya: ketetapan

dankewajiban.

,d &}- (Matra barangsiapa yang mengubahnyo), dhamir (kata

ganti i) kembali kepada al iishaa' Qtemberian wasiat) yang tersirat dari kata

i:;. ji . Begitu juga dham ir pada kalimat: ry (m e ndengarnya). Makna

aHabdiil adalah at-taghyiir (perubahan), dan dhamir pada kalimat:

*rrCf (Maka sesungguhnya dosanya adalah) kembali kepada at-

tabdiil yangtersirat dari kalimat:,iS 1. @en*tbahnya).Ini adalah ancaman

bagi yang mengubah wasiat yang telatr sesuai denganyang haq, yang tidak

mengandung dosa dan tidak pula mengandung madharat. Yaitu si pelakunya

(yang mengubahwasiat) akan menanggung dosanya, sementara orang yang

berwasiat sendiri terbebas dari dampak yang dilalolkan oleh si pelaku terhadap

wasiatnya. Al Qurttrubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

atrli ilma bahwa bila seseorang mewasiatkan sesuatu yang tidak dibolehkan,

misalkan mewasiatkan khamer, babi atau kemaksiatan lainny4 maka boleh

diubah. Dan, wasiat seperti itu tidak diboleh ditanda tangani (oleh penerima

wasiat), samahalnyadenganwasiatyangmelebihisepertigahartapeninggalan.

Demikian yang dikatakan olehAbu Umar."

Al Jo naf adalah al muj aaw azah(melampaui), daikataj anafa yaj nufu

bila melampaui. Demikian yang dikatakan olehAn-Nuhas. Ada juga yang

mengatakan, bahwa at janaf adalah al mail (condong). Contoh

penggunaamya dalam ucapan seorang penyair:

6r:?.V\b:r$ 113 eG i.t ;; r,..,,,v"
Untaht berbelok dari bebatuan Yamamah,
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padahal pendudulorya tidak memerlukan de daunannya -

Disebutkan di dalam Ash-Shahhoh, "Al Janaf adalah al mail

(condong)." Begitu juga yang dikatakan di dalam At Kasyayaf. Lubaid

mengatakan:.

- 
l.o t/ c

taV i,,2i gr:,

Sesungguhnya aku ini orangyang dilarang oleh ibunya Amir

Dhaimi, ia telah condong untuk memusuhiku.

w'*t.-z.io( lV ltotu ia mendamaikan antara mereka), yakni:

Mendamaikan pertikaiandanpenelisihanfqgtedadi di antarapara ahli waris

yang disebabkan oleh wasiat, yaitu dengan membatalkan madharatnya dan

yang menyelisihi apa yang telah disyari'atkan olehAllatr serta menetapkan

yang benamya, seperti wasiat untuk kerabat yang tidak mewarisi.

Dhamirpada kalim at: if-;i. (antara mereka)kembali kepada al

waratsah(para ahli waris), walaupun tidak disebutkan sebelumny4 karena

mereka yang dimaksud sebagaimana tersirat dan konteksnya Ada juga yang

mengatakan, bahwa dhamfu itu kembali para penerima wasiat, yaitu kedua

orang tua dan kerabat.

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbuHatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya , f;, !f; olr(Jikn ia meninggallan harta

yang banyak), ia berkata, c'-Yakni- harta." Ibnu Jarir juga meriwayatkan

serupa itu dari Mujahid. Abd binHumaid meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkata, .,orang yang tidak meninggalkan (lebih) dari enam puluh dinar,

dianggap tidak meninggalkan harta (yang banyak)."

l$dull,;azzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Al Hakim dan Al Baihaqi dr dalam Sunan-ny 4meriwayatkan dari

Urwah: BahwaAli binAbuThatib mastrk ke tempat maula mereka di dalam

rumah, yang mana ia mempunyai tujuh ratus atau enam ratus dirham, maka

3?;\c.-. 4..
J3. . -&J l5 .'

t1.P t*
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orang ifir berkata,'?erlukan aku berwasiat?"Ali menjawab, "Tidak perlu,

karena yang dikatakanAllah adalah: f-;* !l; olr(Jika ia meninggalkan

harta yang borynk), sementara engkau tidak memptrnyai harta yang banyak.

Maka biarkanlah hartamu itu untuk para atrli warismrr"

Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibah, IbnuAl Mun&ir danAl Baihaqi

meriwayatkan dfriAisyah: Batrwa seorang lakiJaki mengatakan kepadanya

"Aku ingin berwasiat." Aisyah bertanya, "Berapa banyak hartamu?" Ia

menjawab, "Tiga ribu." Aisyah berkata, "Berapa banyak keluargamu?" Ia

menjawab,'Empat."Aisyah berkat4 "Alhtr telah berfirman, (F {i i)\(i ilu
ia meninggalknn harta yang banyak), padahal ini (hartamu) hanya sedikit,

maka biarkanlah itu untuk keluargarnu, karena itu akan lebih baik."

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur danAl Baihaqi meriwayatkan dari

IbnuAbbas, ia berkat4 "Bila seorang mayat (yakni seseorang yang hampir

meniggal) meninggalkan tujuh ratus dirham, maka tidak perlu berwasiat."

ltbdwrazzaqdan AM bin Humaid meriwayatkan dzri Az-h)hi, ia berkata,

"Allah menetapkan bahwa wasiat adalah halq baik sedikit maupun banyak."

Abdurrazzaq danAbd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, ia

berkat4 "Rasulullah SAWbersabda" lalu ia menyebutkan sebuah hadits yang

di antaranya disebutkan: ,;r & c\6 ,oi;li tt*eu" i.!t',!5.1:;'Jdi

ltlilu..|ilt (Lihatlah keraiotmi yang *"*brtuhl*n ,oiu, tidak ikut

mewarisi, lalu berwasiatlah untuk merekn dari hartanya dengan cara

yang baik). Keduanya juga meriwayatkan dari Thawus, ia berkata,

"Barangsiapa mewasiatkan unflrk suatu kaum dengan menyebutkan mereka

namun membiarkan kerabatrya yang merrbutuluryra bilakni tidak menyertakan

kerabatrya dalam wasiat itul, makayang telah diwasiatkan itu ditarik kembali

dari mereka [dari penerima wasiat] dan disalurkan kepada kerabatnya."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur,Ahmad Abd bin Htrmaid, Abu

Daud didalamAn-Nasikh,Ibnu Jarir,IbnuAl Mundzir,Al Hakim dan ia

men-shahih-l<amrya. sertaAl Baihaqi dr dalam Sunan-nya dari Muhammad
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bin Siri[ dari IbnuAbbas, iaberkata,' Ayat ini telatr dihapus (hukumnya)."

Diriwayatkanjuga darinyra melaluijalur lainnya olehAbu Daud di dalam

Nasa*t-ny1lbnuAl Mgndzir dan lbnuAbu Hatim: Batrwa ayat ini dihapus

oreh firman Allatr rh'al 
"' 

'o;:;fit o:49i A';qU )Lf. (Bagi

laki-taki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan

kcrabatnya) (Qs. An-Nisaa' [4] : 7) Diriwayatkanjgga darinya melalui jalu

lainnya oleh Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim, bahwa ia berkata, "Pada ay4t

tersebut ada yang dihapus berkenaan dengan orang-orang yang mewarisi,

tapi tidak dihapus yang berkenaan dengan kaum kerabat yang tidak ikut

meuiuisi.-

IbnuAbu Syaibalr, AM bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnruAl Mun&ir dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, bafuwa ia.be*ata "A]xat ini dihapus

oleh ayat tentang perwarisan."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Ny", Ij&';,S {Uata barangsiapa

mengubahnya)ia berkata, "(Kalaupun wasiat itu diubah), maka pahalanya

dari Allatr tetap berlaku bagi si pemberi wasiat, dan ia terbebas dari dosa

(yang dilakukan oleh yang mengubah wasiat)." Kemudian tentang firrran-

Nya: Ga, IbnuAbbas mengatakarl 'Yakni dosa."

Dan mengenai firman-Nya, fi.4)b Qalu ia mendomaikan

antara merela, ia berkata, 'Bila si mayat salah dalam wasiatrya, atau berat

sebelalr, maka tidak ada dosa bagi para walinya untuk menrbatr kesalahan itu

sehingga menjadi benar." IbnuAbu Hatimjugameriwayatkan serupa itu dari

Sa'idbinJubair,namuniamemfsirllratal jon$detgatmenyimpang."

Ibnu Jair dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya, *t ii A17 {b erlaful b erat seb elah atau berbuat s alah), ia

berkat4 "Keliru atau sengaja." Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi di dalam

sinan-nyameriwayatkan darinya, ia berkata, "Sikap berat sebelah dalam

berwasiat menimulkanmadharat padanyaterrrasukperbuatanberdosa besar."
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JL:4,k ?qiWI lrur, u{i,?.v-
e

,3y';t:teu5 ,r!-$i

"Hai orang-orongyong beriman! Diwaiibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwaiibkan atas orong'orong sebelum kama agar

kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang turtentu Mako

borangsiapa di antara kdmu ada yang sokit atau dolam perialanan

(alu ia berbuko), moko (wajibloh baginyo berpuaso) sebanyak hari

yang ditinggolkan itu' pada hari-hari yang lain. Don waiib bagi

orang-orang yang berat menialankannyo (iika mereko tidok

berpuaso) membayorJidyah (yoitu) memberi makan seorong miskin.

Barangsiapo yang dengon kereloan hati mengeriakon kebajikan'

maka itulah yong te:bih baik boginyo, don berpuaso lebih baik

bagimu jiko kamu mengetahui " (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)'
.,

Makna I @iwai ibl@n) telahdikemukakan. Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa puasa Ramadhan berhukum

wajib. Allah telah mewajibkarurya atas umat ini. Asal makna iqi secaxa

literal adalah menahan dan tidak berpindah dari satu kedaan ke keadaan

lainnya. Diam juga disebut shaum, karena menahan bicara. Contoh

penggunaannya dalam firman Allah Ta'ala: 
'1'* *):L'rU e\

(sesungguhnya aht telah bernazar berpuasa untukYang Maha Pemurah)

(Qs. Maryam ll9): 26), yakni menahan berbicara- Ucapan An-Nabighah:

t1lirr '$ll ,bt gtLiJt';:J
to-- l.o. . t-, JAkv?Jerilt, .]f-
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Kuda yang dikekang dan kuda yang tidak dikckang

berada di bawah kepulan debu, sedang htda yang lain (yang tidok

berhenti) mengmyah tati kekang (menggerak-gerakkon tati kendali)

Yakni kuda yang ditahan agar tidak lari dan tidak bergerak. Adaptrn

pengertianrryra menurut terninolog Eari'at adalatr: menalran dari hal-hal 1,lang

membatalkan pusa png disertai dengan niat dari sejak terbitrya fajar hingga

terberramn1la matahari.

;f * (sebagaimona diwai ibkan), yakri: Puasa-sebagaimana

diwajibkan. Dengan anggapan batrwa,taa/(dalam kalimat tli-) pada posisi

nashab sebagai na't. AtavDiwajibkan atas kamu berpuasa sama dengan

apa png diwajibkan, dengan anggapan batrwa t/@ posisi nashab srubagu

lul fteterangan kondisi). Sebagian ahli natrwu mengatakaq Mhwa kafpada

posisi rafa' lrctxrga;qa ) (sifaQ untuk tvrta itli (puasa). Namun pendapat

ini lemalU karena ?qi adalah kata definitif dengan adanya laam t a' nf.

D ham i r (kata ganti) yang tertutup pada kalirn at : r;rz €fi (a gar

lramu bertakwa) kembali kepada tl (dalam kdimat l3). Para mufassir

berbeda pendapat tentang alasan penyerupaan di sini.

Ada png berpendapa! batrwa yang disenryakan itu adalah lodar puasa

dan waktunya KarenaAllah telatr mewajibkan plsa Ramadhan atas kaum

yahudi dannashrani,lalumereka Adajugayangmengatakan,

bahwa yang diserupakan adalah status wajibnya. Karena Allah telatl

mewajibkan puasa atas umat-umat yang lain. Adajuga yang mengatakan

sifatnya. Yakni: Meninggalkan makan, minum dan sebagainya padi waktu

yangsama

Maknanya berdasarkan pendapat pertama: Bahwa Allah telah

meunajibkanpuasaRarnadhanatas umat ini sebagaimanaAllahmewajibkannya

atas umat-unat sebelum mereka. Berdasarkan pendapt kedua: BatrwaAllah

mewaj ibkan puasa atas uurat ini sebagaimana mewajibkannya atas umat-umat

sebelum mereka. Berdasarkan pendapat ketiga: BatrwaAllah mewajibkan
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atas umat ini untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa

sebagaimana yang diwajibkan-Nya atas umat-urnat sebelum mereka.

$;&€h(agarkamubertakwa)denganmemeliharanya.Adayang
mengatakan, yaitu agar kamu kalian kemaksiatan disebabkan oleh ibadatr ini.

Karcna ibadah ini meredam qahwat dan melematrkan dorongan kemaksiatarl

sebagai disebutkan dalam sebuatr hadits, bahwa puasa adalatr "perisai"dan

'lengandalf' (hawa nafsu)

Tlgj ro"ituJ dalam beberapa hari) pada po.sti nashab sebagai

moful tsani (obyek penderita kedua) untuk katakerja I Demikian yang

dikatakan oleh Al Farra'.

Ada juga yang mengarakan, batrwa kata ini pdapr,si mans lrubsebagai

zharf (kataketerangan), yakni: kutiba'alaihrmush shiyaam fi ayyaamin

(diwajibkan atas kamu berpuasa dalam beberapa hari):

7'':il';Jl (yang tertentu) yakni yang ditentukan jumlahnya.

Kernungkinan pemaduan ini (y'akni 6eJ a* c''i5l'illtnrenamertrpakan

gabungan yang sedikit sehingga mengisyaratkan sedikitq'a hari:

t2'; &:-g ;,.3 lUaka barangsiapa di antara kamu sakit).

Ada yang mengatakan, bahwa ada dua kondisi orzmg sakit, yaitu bila tidak

kuat berpuasa, maka berbuka adalah wajib bagrt yq dan bila kuat beruasa

namun bisa membahayakan dan menyulitkannya, maka berbuka adalah

ruklts ahah Senngan)baginya. Demikian pendapat Jtunhr.
:.

;* P (Dalam perjalanan), para ahli ilmu berbeda pendapat
t

menge-nai perjalanan yang membolehkan berbuka- Ada yang berpendapat

bahwa perjalanannya itu bedarak sejautr (mininal)jarak yang membolehkan

untuk mengqashar shalat. Perbedaan dalam hal ini juga cukup populer.

Ilemikian ini pendapat Jumhur. Sementara yang lainryra meryratakan standar-

standar yang tidak ada landasannya.

Yang benar, batrwa setiap perjalanan yang bisa disebut sebagai safar,
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maka itu membolehkan untuk berbuka. Begrtujuga setiap yang bisa disebtrt

sakit maka memboletrkan unttrk berbuka Telah terjadi ijma' (konsensrs una$

batrwasafar(perjalanan)iniadalahperjalanandalamrangkaketaatan[misalrya

untuk pergi haji], adapun p.erjalanan yang mubah, para ulama berbeda

pendapat. Yang benar, battwa nrkhshatr berbukajuga berlaku pada perjalanan

yang mubah- Para ulamajuga berbeda pendapat mengenai perjalanan maksiat.

ioSi (maka [waiiblah baginya berpuasal sebanyak hori yang

ditinggatkan), yakni: Ia harus mengganti, atau: Makahukumnya adalatr

mengganti, atau: maka yang wajib adalatr mengganti .' iddah ahlatr format

fi 'lah daikata' adad yatgbermakna bilangan.

;i rSJ ; Qtada h ari -har i yang I ai n), terhadap ay atini S ibawaih

berkata, "Kata 'flltidakberlaku tashrifpadanya, karena kata ini sebagai

ganti dari kata aakhar. Sebab pada pemberlakuannya ad ahants alif lam."

Al Kisa'i berkat4 "Kata ini pbagai peng ganttV,ataaafutar--Adajuga

yang mengatakan, bafuwa kata ini adalah bentukjamak dariul&raa. Dalam

ayat ini tidak ada yang mengindikasikan batrwapeaggantian puasa itu harus

berturut-turut.

i';i.\'tO-;Ji j$ (oan waiib bagi orang-orang vang berat

m enj alanlrannya),Jumhur membacanya dengan harakat lcasrah padahuruf

tha' danharakat suhm pada ya'. Asalnya yuthiuquunahu,laht harakat

lrasrah-nyadipindahkan ke huruf tlza' danw au,u-nyadiubatr menjadi huruf

ya'karena huruf sebelum berbarakatkasrah. Humaid membacanya sesuai

dengan asalnya. Ibnu Abbas membacanya dengmharaV,atfathahpada huruf

tha' tanpa tasydid dan huruf wawu dengan tasydid (yakni

yuthaww aquunahu)yang bermakna yukall afuunahn (terbebani).

Diriwayatkan dari Ibnu Al Anbali dari IbnuAbbas, bahwa bac aanya

adalah dengan huruf/arft ah padahwuf ya',hatakat tasydidpada huruf rla'
dan ya'berharaltat fathah (yakni 'yuththayaquun) yang maknanya

yuthi i q uunahu @erat baginya).
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Diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Amr bin Dinar dan Thawus,

bahwa mereka membacanya : Yut ht hayaquun, dengan harak at fathah pada

hurufya' dan harakat tasydid padahrxuf tha ' berharakat fathah. Ulama

Madina dan Syam membacanya "Fidyatu tha'aamin" sebagai mudhaf.

Mereka juga membacanya: "Masaakiin". Sementara Ibnu Abbas

membacanya "Tha' aamu miskiinii' Ini juga merupakan bacaanAbuAmr,

Ashim, Hamzah dan Al Kisa' i.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai status ayat ini, apakah

muhlcamah (hukumnya masih berlaku) ataukatr mansuHtah (hukumnya

dihapus)? Ada yang berpendapat, bahwa ayat ini manshukhah, karena

rul*slwh iuhanya berlaku pada saat mula-mula diwqiibkan berpuasa, karcna

masih terasa berat oleh mereka, sehingga ada yang setiap hari memberi makan

orang miskin dengan meninggalkan puasa karena tidak kuat, kemudian ini

dihapus. Demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan dari sebagian atrli ibnrr

bahwahukurnayatinitidakdihapus,danbatrwaruklrsatrtetapberlakutenrtarna

bagi orang-orang yang sudatr lanjut usia bila mereka tidak kuat lagi berpuasa

kecuali dengan rasa berat. Ini sesuai dengan bacaan yang menggunakan

t asydi d, y argbermalm yukal I afuzna (terbebani) sehingga terasa patrit.

-Y*g meq8hapus hukum ayat tersebut adalah firmanAllah Th'ala:

'^U3';ri'€.,'"p r# (Karena itu, barangsiapa di antara kamu

ada di bulan itu, mala berpuasalaf). (Qs.Al Baqaratr [2]: 185)

Kemudian para ularna berbeda pendapat mengenai kadar fidyatr. Ada

yang mengatakan, bahwa setiap hari satu sha' untuk selain gandum, dan

setengah stra' untuk gandum.

fi ;r'#ti:-'Lp u- (Barangsiapa yang dengan kerelaan

hati mengerjakan kebajikan), Ibnu Syihab berkata, "Maknanya:

Barangsiapa ingin memberi makan dengan tetap berpuasa." Mujahid

mengatakan"'Maknanya: Barangsiapa menambah kadar pemberian makan

melebihi satu mudd." Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya:
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Barangsiapa memberi makan satu orang miskin bersama satu orang miskin

lainnya. Isa bin Umar, Yatrya bin WaSab, Hamzah danAl Kisa' i membacanya:

yaththawwa' dengan tasydid dan sukun yang be rmal<tn yatathaww a' @et-

tathawwu' [beramal sururah]). Sementara yang lainnya membacanya tanpa

tasydid pada thaa' sebagail'/ madhi.

P3;ri;,;*'& (dan berpuasa itu lebih baik bagimu),

maknanya: bahwa berpuasa itu lebih baik bagi mereka daripada berbuka

yang disertai membayar fidyal1 dan ini sebeftm dihapuskan hukumnya. Ada

juga yang mengatakan, batrwa maknanya: dan berpuasanya kalian di dalam

perjalanan dan ketika sakit yang tidak memberatkan (adalah lebih baik bagi

kalian).

Diriwayatkan olehAhmad, Abu Daud, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir,

Ibnu Hibban,Al Hakim dan iamen-shahih-Y,awryasertaAl Baihaqi di dalam

Sunormy4 daiMu'adz bin Jabal, ia menuturkan, "shalat mengalami tiga kali

perubahan, dan puasa juga mengalami tiga kali perubahan-" Lalu ia

menyebutkan perubahan-perubahan shalat, kemudian berkata, "Adapun

perubahan puas4 bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, lalu beliau

berpuasa tiga hari setiap bulan dan para hadri 'Asyura', kemudianAllah

mewajibkan p*asa atasnya dan menurunkan ayat: I ir:.t;'U{i qIH

?t Ui'H, (Hai orang-orangyongberiman! Diwajibkan atas lamu

berpuasa)sampai:,*!UJ-LC firi+i r-ii T3 po" wai ib

bagi orang-orong yang berat menjalonkannyo, [iikn mereko tidak

berpuasal membayar.fidyah, [yaitu] memberi moftan seorong miskin).

Makabagi yang matr, iaptur berpuasa danbagi yang maq ia memberi makan

orang miskin, dan itu sudah cukup. KemudianAllah menrrtrrkan ayat lairurya:

't.aO'*:i'€.:'lg3,r". (Krrrno itu, barangsiapa di ontara komu

hadir [di negeri tempot tinggalnyal di bulan itu, maka hendaHah ia

berpuaso). (Qs. Al Baqarah [2]: 185) Maka Allah telah menetapkan

kewajiban puasa atas orang yang sehat yang tidak sedang bepergian (musafir),

dan memberikan rukhsahah kepada orang yang sakit dan yang sedang
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b"p"rgrur,, serta menetapkan kewaj iban untuk memberi makan (orang miskin)

atas orang yang sudah lanjut usia yang tidak kuat berpuasa." Seterusnya ia

menyebutkan kelanjutan hadits ini. 186

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

i4,y r-;Ji it! k Tsebagaimana diwaiibl<an atas orang-

orang sebelum kamu) Ia berkata, "Maksudnya adalahAhli Kitab."

Al Bukhari dalam tarikh-nyadan Ath-Thabrani meriwayatkan dari

Daghfal binHanzhalah, dariNabi SAW, beliaubersab da, s;r*3t * ok

|r oG j u:;,e Ls-i iirr 6& '# fjvi '& ,** istl;uj -#:, &
,Ju' fr + 6ytk'; ,*L+i hr iur 1 ,it ;i e\a G\) Fu
'o3u-i F,g)'eG?W)q o, r* p6i "*,:y tLuu
rt'\j* (Dulu diwajibkon puosa pada bulan Ramadhan atas kaum

nashrani, lalu raja mereka sakit, mereka pun berkata, "Bilo Allah
menyembuhkannya, komi pasti menambahnya sepuluh hari." Kemudian

mereka dipimpin oleh raja lainnya, suatu kettko raja itu malan daging

yqng menyebabkan mulutnya sakit, ia pun berkata, "Bila Allah
menyembuhkannya, niscaya ditambah tujuh." Kemudian mereka

dipimpin oleh raja lainnya, ia pun berkata, 'Kami tidak akan

meninggalkon sedikit pun dari ketigo hari ini, kami pasti
m e ny e mpur na ka nnya dan m e nj a d i kn n puas a kam i p a da bul an Ar - Rab i' . "

Lalu ia pun melakukannya, sehingga menjadi lima puluh hari).187

f86HR.AbuDaud,50TdanAhmad,51246darijalurAlMas'udi,danredaksiakhirnya

ada percampuran, Ibnu Jarir berkata, dan Yazid bin Harun mendengarkan darinya
beberapa hadits yang bercampur redaksinya.

Aku katakan, "Jalur hadits ini adalah Nashr bin Al Muhajir, Yazid bin Harun
menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi dari Amr bin Murrah dari Abu Laila dari
Muadz bin Jabal, ia berkata, ... kemudian ia menyebutkannya.

ItTAl Haitsami menyebutkan dalam Majma'Az-Zawa'id,31139, dan ia berkata, "Ath-
Thabrani meriwayatkan dalam Al Ausath secara marfu ', sebagaimana kamu melihatnya,
dan riwayatnya dalam Al Kabir adalah mauqufkarena keberadaan Daghfal, dan isnad
keduanya adalah shahih.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya:

tiz # (agar kamu bertalcwa),ia berkata, 
(-Yakri'- 

menahan diri

dari makanan, minuman dan wanita sebagaimana mereka menghindari." Ibnu

Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas sebagaimana yang

diriwayatkan dari Mu' adz.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersab daji{ri f\i & ht q o(6)'?* (pr*o telah diwaiibkan

Allah atas umot-umat sebelum kalian)"

Al Bukhari danMuslim meriwayatkan dariAisyah, ia berkat4 'Dulunya

hari Asyura adalah hari puasa. Setelah ditunmkannya (perintah wajib puasa)

Ramadhan, maka bagi yang mau maka ia berpuasa, dan bagr yang mau maka

iaberbuka."l88

Abd bin Humaid meriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas berkata,

"sesungguhnya firmanAllatrTa'ala: fr;*i r-$i jfu (Dan bagi orang-

orang yang berat menj alankannya)telah dihapus (hukumnya)."

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu

darinya dan menambahkan: Bahwa yang menghapusnya adalah firmanAllah

Ta'ala: 'i:"i'&'W # (Karena itu, barangsiapa di antara ksmu

hadir [di negeri tempat tinggalnyal di bulan ira). (Qs. Al Baqarah [2]:
185). Diriwayatkan juga serupa itu darinya olehAbu Daud dalam kitab

Nasikhnya. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Sa'id bin Manshtu, Abd bin

Humaid, Abud Daud, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan yang lairurya.

Al Buklmri danMuslim meriwayatkan dari hadits SalamahbinAlAkrrra',

ia menuturkan, "Ketika ditunnkannya ayat ini: Z-te l: -3+1, - r-iT .b3
* ivla p an w aj i b b a gi o r an g - o r on g y an g b e r at m e nj al ankanny a,

[jika merelra tidak berpuasal membayar fidyah, yaitu memberi malan

orong miskin) adayang berpuasa dan ada pula yang berbuka dengan

I t8 Muttdaq al a i h, dari hadis Aisyah, Al Bukhari, 200 I dan Muslim, 2 I 7 92.
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membayar fidyatL sampai setelah diturunkanrya ayat ini yang menghapusnya:
'rlbi'& -Y ,* (Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di

negeri tempat tinggalnya) di bulan itu)"t8e (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Al
Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Lalla, ia berkata, "Para sahabat

Muhammad menceritakan kepada kami" lalu diturukan menyerupai itu

Ibnu Jarir meriwayatkan dariAli binAbuThalib mengenai firman-Nya:

ft,;*1- l-ii *; (Dan bagi orang-orans yang berat
menj alankonnya), ia berkata, "-Yaitu- orang yang sudah lanjut usia yang

tidak kuat berpuasa, maka ia boleh berbuka dengan memberi makan satu

orang miskin untrk setiap harinya."

IbnuAbu Syaibah, Abd bin Humaid, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi

meriwayatkan: Bahwa setahun sebelum meninggal, Anas sudatr tidak kuat

berpuas4 lalu ia pun membuat satu tempayan bubur, kemudian memanggil

tiga puluh orang miskin, lalu memberi mereka makan.

Diriwayatkan olehAbd bin Humaid, Ibnu Jarir sertaAd-Daraquthni

dan ia men-shahih-kanrrya, dari IbnuAbbas: Bahwa ia mengatakan kepada

ummu w aladnyayang sedang hamil, atau sedang menyusui,'Engkau statusnya

sama dengan orang-orang yang berat menjalan puasa. Engkau harus

mengeluarkan makanan, dan tidak ada kewajiban mengganti atasmu."

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim danAd-Daraquthni meriwayatkan

dari Ibnu Umar: Bahwa salah seorang anakperempuannyamengirim surat

(kepadanya) menanyakan tentang puasa Ramadhan karena ia sedang hamil.

Iapunmenjawab, "Boleh berbukadengan setiaphari memberi makan satu

orang miskin'." Diriwayatkanjuga serupa itu dari sejumlah tabi'in.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya:
(E'LW,t' (Barangsiapo yang dengan kerelaan hati mengerjakon

kebaj ikon),ia berkata, 
((-Yakd'- 

memberi makan orang miskin."

t8e Muttafaq qlaih, Al Bukhari, 4507 dan Muslim, 21802 dari hadits Muslim bin Al
Akwa'
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Abd bin Humaidjuga meriwayatkan dari Thawus mengenai firman-

Nya: tf,! '*; (Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati

mengerjalan kebajikan), ia berkat6, '6-f6fu1i- memberi makan orang

miskin"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Syihab mengenai firman-Nya:

H lri;F Jt @o" berpuas a itu I ebih baik bagimz), yakni: Bahwa

puasa itu lebih baik bagimu daripada membayar firdyah. Dan mengenai

keutamaan puasa telatr diriwayatkan sejumlah hadits.
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e#t_{?""3itr}i ^eJ1i 1sl,i 
oa;"*

oa n'i.:*s'ibi'&l#,r*Zs];ti:t u qi
'frv-e,xr,+rta..t1,7tt- ,7.it. ,l 'i:e.iei+;, *i1 e;,t

aa

t^at, t t -...6 ar'tiiir:p3'r61iij";A) 64i 1;F''#)T ?,La {:
<r::fa;Ar:i €r,:i^

"(Beberapa hari yang ditentukan itu adaloh) bulon Romadon,

bulan yong di dalomnyo diturunkan (permulaan) A,l Qur'an,
sebagoi petunjuk bogi monusio don penjelasan-penjelasan

mengenoi petunjuk itu dan pembeda (antaro yong hok dan yong

batil). Karena itu, borangsiapa di antaro kamu hodir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, mako hendaklah ia berpaosa. Dan

barongsiapa sakit atou dalom perjalanon (olu ia berbuko), mako

(wajib baginya berpuaso) sebanyak hari yang ditinggalhannya itu
poda hori-hori yang loin. Alloh menghendaki kemudahon bagimu,

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendoklah kamu

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepodomu, ogor kamu

bersyukun " (Qs.Al Baqarah [2]: 185)

Kata $azll diambil dari ramadha ash-shaaim yarmadhu (yang

berpuasa itu terbakar [mulutnya]), bila mulutnya mengering karena

sangat haus. Ar-Ramdhaa' adalah sangat panas. Coritoh kalimat
disebutkan dalam hadits yang dicantumkan di dalam Ash-Shahih:

J.t c^b4 ri1 61j\i iif'* 6noUtnya dhuha adalahpada saat anak-

anak unta kepanosan) Yakni perutnya kepanasan karena tanahnya sudah

mulai panas tersengat matahari. Al Jauhari berkata, "Bentukjamak bulan

ramadhaon adalah ramadhaanaat dan armidhaa'. DikatakarU bahwa ketika

mereka mengkonversi nama-nama bulan dari bahasa lama, mereka
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menamainya dengan musim-musim yang terjadi padanya, lalu bulan ini

(Ramadhan) bertepatan dengan hari-hari yang panas, maka mereka

menamainya Ramadhan." Ada juga yang mengatakan, bahwa disebut

Ramadhan kareta yarmudhu adz-dzunuub, yakni membakar dosa-dosa

dengan amal-amal shalih. Al Mawardi mengatakan, bahwa dulu pada masa

jatrilyalr, namanya adalah rrua' iq.

Mereka menyebutnya naa'iq karena bulan tersebut karena

menguruskan mereka sebab dirasa sangat berat bagi mereka

Kata'fi, (bul an)berada pada posisi r/a' menunrt bacaan mayorig;

ulama, statumya sebagar mubt ada', Hr ab ar'ny aadalah il; ;:i ^9 J ll t iJi

(yang di dalamnya diturunlcan [permulaanJ'Al Qur'an). Atau sebagai

khabaruntuk mubtada' y6tg mahdzuf (yang tid+ ditampakkan), yakni

[bila ditampakkan] : Yang diwajibkan atas kalian untuk mempuasainya pada

bulan Ramadhan. Bisa juga sebagai b adat @enggann)aari tata i6l i V*g
disebutkan pada ayat, iQai'&a;iJ 1Oi*aiibkan atas kamu

berpuasa). (Qs. Al Baqarah [2] : I 83).

Mujatrid dan syahr bin Hausyab membacanya dengan me-nashab'

kanl<ata syahr(yakni i-r). Oemitian juga yang diriwayatkan oleh Hanur Al

A'war dari AbuAmr, yaitu manshub dengan perkiraan: Ilzamuu syahra

(aksanakanlatr bulan ...) atau Shuumuu syahra (berpuasalah bulan . ..). Al

Kisa'i danAl Fara' mengatakan, bahwakata usyahru padaposisi nashab

dengan perkiraan disebabkan olehy''/ pada kalim 
^t l#n'4?J,

(Diwajibkan atas kamu berpuasa). (Qs. Al Baqaratr [2]: I 83) dan kalimat:

i;; ob @on puosamu itu tebih baik bagimzl (Qs' Al Baqarah [2]:

I 84) Namun pendapat ini dibantah olehAn-Nuhas, dan ia mengatakarl batrwa

mansmtnyaitu karena sebapi unttrk mempersilakan Al Akhfisy mengatakaq

bahwa manshnD-nya itu kare m sebagu zhad (kataketerangan)

!t;!ii ^AJ1i 1oi dalamrryoditurunkan [permulaanJ Al Qur'an),

ada yang mengatakan, batrwa maksudnya adalatr ditunmkan dari al'lauh al
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mahfuzh ke langit duni4 kemudian Jibril menunurkannya secara bertatrap.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah diturunkan
permulaannya. Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah

diturunkannya Al Qur'an_berkenaan dengan perkaranya. Ayat ini lebih

umum daripada ayat: ):r^ii* A,Jl-piu;t,(Sesunggphnya Kami telah

menurunkannya [Al ()ur'anJ pada 
^4q;n-kcmuliaan) 

(Qs. Al Qadr

l97l: l) dan ayat: ai{fi* A',IJglVt (Sesungguhnya Kami
menurunlcannya pada suatu malam yang diberkahl) (Qs. Ad-Dukhaan

[44]: 3), yaitu lailatul qadar.

it;;:i adalah sebutan untuk Kalauoullah Ta'alayangbennakna aI
,naqru' (yang dibaca), seperti a/ masyrwb (yang diminrm) diseb* syaraab

(minuman), al mafuub (yang tetulis) disebut haaD (tulisan). Adajuga yang

mengatakan, bahwa '6t;;;i adalah mashdar dari qara'a yaqra'u
(membaca). Seorang penyair mengatakan,

*;rry,p,'P- orr;lr Jtf *Lf;.b
aa

Berhtrbanlah kalian dengan memerruhi tanda sujud
yong menghabiskon malam dengan tasbih don bacaan

Contohnya dalam firmanAllah Ta'ala: ;ai itt;f: (Dan [dirikmtah
pula shalatJ subuh) (Qs. Al Israa' llTl:7l),yakni bacaan shalat shalat

Subutr.

r'lA.cai g e b a ga i p e t unj uk b a gi m onu s i a) padaposisi nashab

sebagai haal $aerangan kondisi), yakni sebagai petunjuk bagi mereka.

Firrran-Nya: -riiJi A #t (dan penj elas an-penj elas an mengenai

petunjuk i/z) merupakan bentuk 'athfyatgkhusus kepada yang umum,

untuk menampakkan kemuliaan yang di' athaf-kan sehingga disebutkan

tersendiri, karenaAl Qur'an itu mencakup yangmuhlam (yangjelas) dan

yangmutasyabf lu(sulitdifahami),dimanaalbayyinaatdildususkanuntuk

yangmuhlam-nya.
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'Ou,fri adalah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil,

ya}ni: Yang me'misahkan-

'iLti'J.';4j- r!.t (Kareia itu; barangsiapa di antara kamu

hadir [di negeri teipat tinggatnya] di bulan itu), yakai sedang berada di

tempat tinggalnya dan tidak sedang bepergiaru yakni sedang muqim.

Kata';ri pada posisi nas hab sgbagai zhad (keterangan waktu),

bukan sebagai maf ulDlr (obyek penderita), Segolongan salaf dan khalaf

mengatakag bafuwa orang yang mendapati bulan Ramadhan dalam keadaan

sedang muqim, tidak sedang bepergian" maka ia wajib berpuasa baik setelah

itu ia bepergian (safar) maupun tetap muqim. Mereka berdalih dengan ayat

ini. Jtunhurulamamengatakarg bahwabilaseseorangsedangbe'pergian (safar)

maka ia boleh berbuka karena makna ayat ini adalatr bila sedang hadir dari

awal hingga akfiir, bukan hadir pada sebagiarurya dar bepergian pada sebagian

lairurya Jadi ini tidak memastikan untuk berpuasa hanya pada saat hadir saja'

Inilah pendapat yang benar, dan ini juga ditunjukkan oleh hadits-hadits

yang shahih, karena Nabi sAw pernah bepergian pada bulan Ramadhan,

lalu beliau berbuka. Ditunjukkap pula oleh firman Allah Ta'ala:

l$Ai+f *31b,i&3s rt luatra baranssiapa

di antara ksmu'ada yang saiit atau dalam perialanan [lalu tidak

berpuasal, moka [wajiblah baginya berpuasal sebanyak hari yang

ditinggallennya itu pada hari-hari yang'lain) (Qs. Al Baqarah [2]: 184),

penafsiran ayat ini telah dikemukakan.

'rAi'A,L-; It Ai'A,fifr L;. - (Attah menghendaki

lremudahanbagimi, dan tidakmenghendaki kesukaran bagimu). Di sini

terkandung makna, bahwa ini temasuk maksud dan kehenda${latt SWT

dalam semua perkara agama. Seperti halnya ayat: Q#',FC|
ir b g{i 1Oo, Dia sekali-trati tidakmeniadikon untuk kamu dalam

ogo*a suatu kc s empitan) (Qs. Al Aai Vzl: 7 8) -

Telatr diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah SAW, bahwa beliau
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mengilahkan agarmempermudah dari melarang mempersuliq seperti saMa

beliau, bF ti t\iF.: ,t\l],ii tj ti;-(Bersikapmudahlahkaliandan
janganlah mempersulit. Sampaikanlah berita gembira dan janganlah

membuat orang lari).Hadits ini dicantumkan di dalam Ash-Shahih.

';{,i adalah kemudahan yang tidak mengandung kesulitan.

64i $:1Aj (Dan he ndaH ah lcamu mencukupkan b ilangannya),

konotasinya bahwa kalimat ini di-'athaf-kan kepada kalimat:
'rrli 'erffi L-7- <eAon menghendaki kemudahan bagimu\yakni : Allah

meng|rendaki kemudahan bagimu dan penyernp.nnaan kalian @a bilangmqa

serta takbir kalian Ada yang mengatakaq batrua kalimat ini terkait dengan

kalimat yang mahdzuf (tidak ditampakkan), perkiraanya adalatr: Allah
memberikan rukhshah ini kepada kaliar agar kalian menyempurnakan

hitungannya" dan mensyari' atkan puasa kepada kalian bagi yang hadir pada

bulan itu agar kalian menyempurnakan hitungannya. Ulama Bashratr

berpendapat dengan yang pertama, dan mereka mengatakan, bahwa

perkiraannya adalah: Allah menghandaki' agar kalian menyempumakan

hitungannya Seperti itu pula makna perkataan Katsir bin Shakhr:

Aku ingin agar lupa dari mengingatnya, namun seakan

Laila senantiasa terbayang olehht di setiap jalanan

Sementara ulama Kufatr berpendapat dengan yang kedua. Ada yang

mengatakan, bahwa wawu di sini adalah pemancang. Ada juga yang

mengatakan, bahwa lamdi sini laamul amr (tam yangbermakna perintah),

sedangkan w awtmya sebagai kata sambung yang menyambungkan kalimat

setelahnya dengan kalimat yang sebelumnya. Disebutkan di dalam l/
Kasysyaf."Kalimat: ei)iirl r'.a't (Dan hendaHah ftamu mencukuppnn

bilangarmya)adalah 'illah(alaxrlperintahmenjagahitungannyadankalimat:

i::]a: (dan hendaklah kamu mengagungkan) adalah 'illah yarry

,b .F. e ;.'"P ctr1 6;:,Fo.i.:i
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diketahui dari cara pelaksanaan dan keluar dari ikatan berbuka. Sementara

kalimat: 3;;<*;Agi (agar kamu bersyukur) adalah 'illah

keringanan dan p.*rraut *. Dan yang dimaksud dengan takbir di sini adalatr

mengucapk m,' Allaahu Akbar' ." Jumhtrr mengatakan, bahwa maknanya

adalah anjuran untuk bertakbir di akhir Ramadhan. Ada perbedaan pendapat

mengenaiwaktunya.

Diriwayatkan dari sebagian salaf, baftwa mereka bertakbir pada malam

Id. Adajuga png mengatakan, batrwabila merekatelahmelihat hilal Syawwal,

maka mereka bertakbir hingga selesainya [']rutbatr Id. Ada juga yang

mengatalan, takbimya mereka itu hingga keluamya imam (yakni hingga imam

datang untuk pelaksanaan shalat Id). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah takbir pada hari Id. Malik mengatakaq bahwa waktunya

adalah sejak berangkat dari rumah hingga keluamya imam. Demikianjuga

pendapatAsy-Syaf i. Abu Hanifah berkata, 
*Takbir itu pada Idul Adh4 dan

tidak pada Idul Fithri."

art:f$ ;;f,: i (a gar pn mu b e r syulcur). Penafsirannya telah

dikemukakan.

Ibnu Abu Hatim, AbuAsy-Syaikh, IbnuAdi danAl Baihaqi di dalart

Sunannya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'-4u,

mauquf, otizt't'jp,'ii'4 t,i*iirr rril.f q -,i.iWrb$,itU$,i'l, I
(Janganlah lmlian mengatakan Ramadhan, larena Ramadhan adalah

salah sotu nama Allah Ta'ala, akan tetapi katakanlah Bulan

Ramadhan).1e0

Telah diriwayatkan secarapasti dari Nabi SAw, batrwa beliaubersabda,

irt U.'{-6 6 'i * try'j ftji-l ,tWt ?b 
'i (Barangsiapa berpuasa

t* Maudhu',IbnuAl Jauzi menyebutkannya dalam Al Maudhu'at,21187, ia berkat4

"Hadits maudhu'adalah tidak memiliki asal, diriwayatkan juga oleh Al-Laa'i,2197,
demikian juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan dan yang lainny4 ia
berkata, "Ini adalaah hadits maudhu',"
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Ramadhan dengan keimanan dan mengharopkan pahala, maka diampuni
dosanya yang telah lalu).tel

Telah diriwayatkan juga secara pasti dari beliau, bahwa beliau
bersabda, lt 4 

-?:"ii 6 'u f tryb 6fJ;)b6)iv 5; 7arangsiapa
melal<sanakon qUam [shalat malamJ Ramadhan dengan keimanan dan
mengharaplcan pahala, makn diampuni dosanya yang telah lalu).tsz

Dan telah diriwayatkan juga secara pasti dari beliau, bahwa beliau
bersabda, 4,,\}'oWr:9Cak-f ,r., r;ir3 (Dua bulan Id yang tidak
pernah berkurang: Ramadhan ain Dzulhijjah).,r, Dan beliau juga
bersabda, thit Ut;( u1LW; p't ti1 (Apabila Ramadhan masrk,
malro dibukalanlah pintu-pintusziga). r% Semua hadits ini terdapat di dalam

Ash-shahih. Telah diriwayatkanjuga dari beliau sejumlatr hadits selain ini,
bahwa beliau mengatakan "Ramadhan" tanpa menyertakan kata *bulan',.

Ibnu Mardawaih dan Al Ashbahani di dalam At-Targhib
meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

ai$t ,-p1o6t';t1t oW, I Cl (Sebenarnya dinamai Ramadhan,

karena Ramadhan itu membakar dosa-dosal"tes Keduanya juga
meriwayatkan serupa itu dari Aisyah secara marfu'.IbnuAsakir di dalam

tarikh-nya meriwayatkan juga serupa itu dari Ibnu Umar. Dan, telah
diriwayatkan sejumlah hadits mengenai keutamaan Ramadhan.

Ahmad, Ibnu Jarir, Muhammad binNashr, IbnuAbu Hatim, Ath-
Thabrani dan Al Baihaqi di dalam I sy-syu'ab,meriwayatkan dari watsilah

tet Shahih, Al Bukhari, I 901 dari hadis Abu Hurairah dengan redaksi awalnya adalah:
Siapa yang beribadah pada malam lailatul qadar. Dan Muslim, l/524 dari hadits Abu
Hurairah dengan redaksi pertamanya: Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan.

te2 Muttafaq olaih,Albukhari, 37 danMuslim, 11523 darihaditsAbu Hurairah RA
te, Muttafaq alaih,Al bukhari, l9l2 danMuslim, 2/766 darihaidtsAbu Bakrah RA.
tea Muttafaq alaih,Al bukhari, 3277 danMuslim,2l758 dari haidtsAbu Hurairah.
te5 Maudhu', Al Albani mengomentari hal ini dalam Dha'if Al Jami,,2059 demikian

juga Muhammad bin Manshur dan As-Sam'ani dari hadits Anas.
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binAl Asqa', bahwa Rasulullah sAW bersabda'Y )it rf. e;\'JLb U li
gJt i$ir bt S1?t atb4 'u 'crl i:p'nP-'t'f.it ',SJii ,;tw: 4
'otg; U ',1" i-;:*t (LembaranJembaran lbrahim diturunkan di

awal milam Ro*odhon, Zabur diturunkan setelah delapan belas hari

berlalu dari Ramadhan, dan Allah menurunkan Al Qur'an setelah dua

puluh empat hari berlalu dari Ramadhan).t%

Abu Ya'la dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari

Jabir, namun(dalamriwayat ini) beliaumengatakan:'F r;y'iiJ' Jj?::

(hbur diturunkan pada hari tre dua belas)dan tambalran : 'J i jtfu 'Syii

ou r;rue ?F g,u,,ry1i J71i, owr 4 o,;t" (Tauiat di t u ru ntran

setelah enam hari berlalu dari Ramadhan, dan Injil diturunkan setelah

delapan belas hari berlalu dari Ramadhan). Muhammad bin Nashr juga

meriwaya&an dari Aisyah seperti perkataan Jabir, hanya saja ia tidak

menyebutkan tentang ditunurkannyaAl Qtn an

Ibnu Jarir, Mghammad bin Nashr, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Al Asma ' wa Ash-Shifat,meriwayatkan

dari Muqsinl iaberkat4'Athiyyah binAlAswad bertarryra kepadalbnuAbbas,

ia mengatakan: 'sesungguhnya telah terbersit keraguan dalam hatiku

mengenai fi nnan Allah, !t; ;:i ^iJ li e ii orA.1';i ( [ B e b e r ap a h ar i
yang ditentulan itu adalahJ bulan iamadan, [bulanJ yang di dalamnya

diturunkan [permulaanJ Al Qur'an), dan firman-Nya:

;".J.Jiii! 4iii.gilJl, (Sesungguhnya Kami telah menurunkannya [Al

i)ur^anJ pada malai kemuliaan {lailatul qadar).'(Qs-Al Qadr [97]: l),

serta firman-Nya: 

=#F 
4A116 (Sesungguhnya Kami

menurunknnnya pada suatu malam yang diberkahr). (Qs.Ad-Dukhaan

te6Ahmad,4/107; Ibnu Jarir,2i84;Al HaitsamidalamMaima'Az-fuwa'id,lll97 *ana
marfu' dari hadits Wa' ilah, di dalamnya terdapat Umran bin Dawar Al Qaththan yang

telah di-dha'fkan oteh Yahya. Al Hafizh dalam hal ini berkat4 "Umrah bin Abu Daud,

dengan memberi harakat/a thah padawawz setelah ra ', Abu Al Awam, ia adalah dapat

dipercaya, dan iatidak menggunakan pendapat kaum Khawarij.
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[44] : 3) IbnuAbbas menjawab,' SesungguhnyaAl Qur'an itu diturunkan pada

lailatul qadar, pada butan Ramadhan dan pada malam yang diberkatri, semuil

itu sama. Kemudian setelah itu ditunmkan para utusan di tempat beredarnya

bintang-bintang pada semua bulan dan hari'."

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr, Ath-Thabrani, Ibnu

Mardawaih, Al Hakim dan ia men-s hahih-kawrya5Al Baihaqi, Adh-Dhiya'

dalam Al Mukht arah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al Qur' an diturunkan

secara keseluruhan pada hari kedua puluh empat Ramadhan, lalu diletakkan

di baitul 'izzah (rumahkemuliaan) di langit dunia" lalu Jibril menurunkarurya

kepada Rasulullah SAW secara bertahap."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, bahwa ia berkata, "Lailatul qadar

adalah malam yang diberkahi, yaitu pada bulan Ramadhan. Al Qur'an

diturunkan secara keselunrhan dari Adz - D zilv ke B ait Al Ma' mzr. " Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jtraij mengenai fiman-Nya: r'l 

t'i.6'i

(Sebagai petunj uk bagi manusia),ia berkata, "Mereka mendapat petunjuk

dengannya .- U'&)i n,::i';,J (dan penjelasan-penjelasan mengenai

petunjuk itu),iaberkata, "Di dalamnya ada penjelasan halal, haram dan

hudud."

, AMbinHumaiddanlbnuJarirmeriwayatkandarilbnuAbbasmengenai

firman-Nya , .,J.a$';ii'€Z'^,sA * (Karena itu, barangsiapa di

antoro lramu hadir[di negeri tempat tinggalnya] di bulan itu) iaberkata,

"Yaitu ketika ihlal (tanpak rry ahilal Ramadhan) ia sedang di tempat tinggalnya

(tidak sebagai musafir)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan tbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Ali, ia berkata "Barangsiapa mengalami Ramadhan ketika ia sedang muqim

(tidak sedang bepergian/musafir), fakltelah wajiblah puasa atasnya,

karenaAllah telah berfirm an,'o7Lj3'rlLti'&lt4a u". (Karena itu,

barangsiapa di antara kamu hadir [di negeri tempat tinggalnyal di bulan

itu) " Sa'idbin Manshurjuga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar.
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Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim danAl tsaihaqi meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya,'fii'\r':tfr '4;- (Allah menghendaki

kBmudahan bagimu)ia berkata, "Al Yusr ftemudahan) adalah berbuka di

perjalanan (ketika sebagai musafir), sedangkan a/ 'zsr (kesukaran) adalah

berpr:asa di perj alanan."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ar.-Rabi' mengenai firman-Nya:

6.:Vii;9A:, (Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannva) ia

berkata, 66-Yakni--bilangan bulan Ramadhan." Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Adh-Dhahhak, bahwa ia mengtak4l, c'-Jafu1i- bilangan hari-hari

berbukanya orang sakit di perjalanan."

Dan, telah diriwayatkan secarashahift dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabda, ',#-nirl, tj.{a'd*'iiy ,yril,jpb ";-:} t}-r
r|'y- lBerpuasalah kalian karena melihatnya [yafui hilal RamadhanJ,

dan berbulrnlah kalian karena melihatnya [yabti hilal SyawwalJ. Bila

kalian terhalangi awan [sehingga tidak melihatnyaJ, maka genapkanlah

hitungannya tiga puluh ftariJ).-tn

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, "Adalah hak bagi

orang-orang yang berpuasa apabila mereka melihat hilal Syawal, agar me'leka

mengagUngkan Allatr sampai mereka selesai dari pelaksaan Id mereka, karcna

Allah telah berfinn*, &1i, 6 Arfifri:iiAt6qii)+q @an

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

mengagungkon Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu)"

Sa'id bin Manshur dan IbnuAbu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud,'bahwa ia bertakbir, ';ir?ni ,l5ih,ih' 'rt ait ^l ,:F?ti'6ili
'ijj, y (Allah Maha Besar, Altah Maha Besar ndi* ada sesembahan

yong hiq selain Atlah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan

bagi Allah lah segala puji).

te Muttafaq alaift, Al Bukhari, 1909 did dalamnya terdapat redaksi GuDDr, dan Muslim,

217 62 dari haidts Abu Hurairah.
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IbnuAbu Syaibatr danAl Baihaqi di dalam Sz normyameriwayatkan

darilbnuAbbas,bahwaiabertakbir: it ftini lg '/rXti a;s /,iil'i
Ur.ri u ,p 'ff ?\i ,k:b '*it 6uii uot o Besir Ailah uaia Besari

Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allahyang Maha Mulia. Allah
Maha Besar atas apa yang ditunjukkan-Nya lcepada kami).
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'gntrst g1:iGtq,,; ;g e ":4,t:Lsg
3:'si#; c.lrAiJ.

"Dan apabila hambo-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,

moka (jawablah) bahwasanyaAku adalah dekot. Aku mengabulkon

permohonon orong yang berdoa apabila ia memohon kepado'Ku.

Mako hendoklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan

beriman kepodo-Ku, agor mereka selalu berado dalam hebenaron-"

(Qs.AI Baqarah [2]: 186)

* ":*jiL 
tsy toan apabila hamba-hamba-Ku bertanvo

lrepadamu tentang Aht), mungkin maksudnya dalatr menanyakan tentang

jauh dan dekat-Nya sebagaimana tersirat dari jawabanny4 +-i ;f
(malca [iawablahJ bahwasanya Aht adalah dekat). Kemungkinan juga

menanyakan teqtang pengabulan doa sebagaimana tersirat dari firman-Nya:

liie7;.*t (Aku mengabulkan permohonon orang yang berdoa).

Dan, kemungkinanjuga menanyakan tentang yang lebih rmum dari itu hilatl

yang tep! di samping itu perlujug memperhatikan sebabpngpeqielasannya

akandipaparkan.

+-i r;f @a*a [iawablahJ bahwasanya Atu dekat). Ada yang

mengatakan, batrwa maknanya adalatr cepat mengabulkan. Ada juga yang

mengatakaq bahwa maknanya mudah diketahui (dikenal). Daq adajuga yang

mengatakan, batrwa maksudnya adalatr menganugeratrlcan nikmat.

Disebutkan di dalam l/ Kasysyaf,Ini adalah perumpamaan tentang

mudatrryaAllatr mengabulkan permohonan orang yang beridoa kepada-Nya"

dan cepatryaAllah memenuhi kebutulran orang yang memohon kepada-Nya

seperti halnya orang yang lokasinya dekat, bila ia dipanggil maka segera

menyahr*.

Makna ijabah adalatr makna yang terkandung di dalam firman-Nya:
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$,+-i,ii e.ff (Berdoalah kepado-Ku, niscaya akan Ku-

perlrenanlran b agimu). (Qs. Ghaafrr [40] : 60),

Ada yang mengatakan, bahwa maknaryra adalah: Aku menerima ibadah

dari hamba-Ku dengan doa Ini berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, bahwa:

iSt;:t 7 
"blni 

lOo a adatah ib adah) )q sehgaimana png diriwayatkan oleh

Abu Daud danyang lainnya dari haditsAn-Nu'man bin Basyir.

Yang benar, bahwa ij abaft di sini adalatr sesuai dengan makna aslinya

secara literal. Adapun status doa yang termasuk kategori ibadah, tidak

mengharuskan pemaknaan ij ab oh wbagupenerimaan doa, yakni dijadikafllya

sebagai ibadah yang diterima. Maksud ayat ini: Bahwa Allah SWT

mengabulkan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga

permohonan itu ada yang dikabulkan dengan cepat, adajuga yang lambat,

ada juga yang berupa dipalingkannya pemohon dari keburukan yang tidak

diketahuinya bahwa ituadalah sebab dari doanya.Dan, ini disyaratkan si

pemohon tidak melampaui batas dalam, berdoa, sebagaimilEpng difirmankan

Anah swr, r-#i L.:- 1 iiye', i!3 C'#'$t i rL i 6 e * a on

kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampoui

batas). (Qs. Al A'raaf [7]: 55). Di antara bentuk melampaui batas dalam

berdoa adalah memohon yang bukan haknya dan tidak layak baginla, misalnya

memohon kedudukan di surga yang sejajar dengan kedudukan para nabi atau

yanglebihtinggi.

d,ifrfl3 (Malm hendaklah mereka itu memenuhi [segala

perintahJ - Ku), yakni: SebagaimanaAku mengabulkan mereka bila mereka

memohon kepadakrl maka hendaklah merekajuga memenuhi apa yangAku

perintahkan kepada mereka; Berupa keimanan dan ketaatan. Ada yang

mengatakan, bahwa maknanya: Bahwa mereka memohon agarAllah SWT

t% S ho h i h, Ahmd, 4 1276; Abu Daud, I 479 ; At-Tirmi&i, 2969; Ibnu Majah, 3 828 dan

Hakim, l/491. dalam hal iniAlAlbani men-shahih-kurryaddarnShahihAlJami',3407.
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mengabulkan doamereka dengan caramereka memenutri perintatr-Nya yalati

melaksanakan segala yang diperintatrkan-Nya kepada mereka dan memenuhi

segala yang dilarang-Nya atas mereka.

Ar-Rusyd(benar) adalatr lawan aI ghayy (xsat). Pola perubaftan kata

rru: Rasyoda yarsytdu rasydan dan rtsyfun Al Harawi mengatakarl batrwa

mal<rnar-rusyd,ar-rasyoddan adalatrpetrmjukdaniSiqamah.

contohnyaadalahayatini:!'oli-tjj.l;j@s*merekaselaluberada
dalam kcbenoran).

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalurAsh-Shalb bin Hakim,dili seorang laki-laki Anshar,

dari ayahnya, dari kakekny4 ia menuhdcarU'seorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW lalu bertata' Wahai Rasulullalf apakatr Tutran kita dekat sehingga

kita bisa bermrmajat kepada-Nya ataukah jauh sehingga kita mesti menyeru-

Nya?' Nabi SAW diam, lalu turunlah ayat ini."re

Abdqrrazzaq dan Ibnu Jair meriwalAkar diliAl l{asaq ia menutukarU

'?ara satrabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, 'Di mana Tutran kita?'

Lalu mentmmkan ayat ini.- Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, bahwa

seorang badui bertanya kepada Nabi SAW, "Di mana Tuhan kita?", lalu

tuunlatr(aptini).

Ibnu Asakir meriwayatkan di dalam Tarith-nya, ari Ali, ia berkata

i ,4i Sli?rr 3f ."r;l'"Rasulullah SAW bersabda, n:i\i ,* Sli ?'r Lfi ."61tt ,f ';Y 1

8"<;tt (Janganlah knlian lemah poda d*, kioio sesungguhnya

Altah telah memtrunkan kepadaht: Berdoalah kcpada-Ku,niscoya akan

Ku-perlrcnankan bagimu) (Qs. Ghaafir taol: 60). Lalu seorang laki-laki

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakatr Tutran kita mendengar doa itu ataukatr

bagaimana?' MakaAllah menunmkan ayat ini."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mrmdzir dan IbnuAbu Hatim

feHR.Ibnujarir,2l9Z.
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meriwayatkan dari Atha', Bahwa ketika diturulkannya ayat:

Xi 
-ai atlf (Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-

perlrenankan bagimu) (Qs. Ghaafir [40]: 60), para sahabat berkata,

"Sekiranya saja kita mengetahui kapan semestinya kiJa berdoa-" Maka tunrnlah

ayatini.

Diriwayatkan secara pasti dr dalam Ash-Shahih daihadis Abu Sa' id,

bahwa Nabi SAW bersabda, Ii frl V}l o-i.;"-?s i'! * f O.

bi tl[t ,'fubt 'i W" oi rlt :Jtz; ix ab\,fi hi l&f 'rr ':f ) z;+

*':p' 'u'ab J.A rt \: :;ji 4'i *q:a (ndak ada' seorang

riuslim pun yang berdoq kepada Allah, yang pada doa itu tidak

mengandung dosa dan tidak pula memfiuskan hubungan kekerabatan,

kecuali dengannya Allah memberinya [salah satuJ dari tiga
kemungkinan: Allah rnenyegerokan pengabulan doanya, atau Allah

menyimpannya untulmya di aWtirat nanti, atau Allah memalingkannya

dari keburtiran yang setara dengan doa itu)2oo

Telatr diriwayatkanjuga secara pasti dalanAsh-Shahi.h dari hadits

AbuHurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,:##Jl u prl'qw:;-
-...i,i t ... ' '

d l+t.j e'ot t ,Jl* Qqkan dikobulkan doa salah seorang kalian

,ilo*o ia tidak tergesa-gesa, yaitu ia mengatakon,"Aht telah berdoa

t api t idak dikobulkan.)2o.t

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Anas mengenai firman-Nya:

d..fr43 (Malca hendaHah mereka itu memenuhf 6egata perintahJ -

Ku) ialerkata, "Hendaklah mereka berdoa kepada-Ku . 6rirL3)1 go"
b erimon kepada-Ku) Yakni, batrwa bila mereka memohon kepada-Ku, maka

Akumengabulkanpermohonanmereka-" 
-

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata,";i.ikJQ3

2N Shahih, Ahmad, 31260 dan At-Tirmidzi, 3573 dan Al Albani dalarrl. Shahih At-
Tirmidzi,3/181.

20 t S hah ih, Al Bukhari, 6 3 40 dan Mu slim, 4 /209 5 dari had its Abu Hurairah.
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(Maka hendaHah mereka itu memenuhi [segala perintahJ-Ku), yakni

hendaklah mereka menaati-Ku."Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan lbnuAl

Mundzir meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas mengenai fir,man-Nya:

3::rej-# (agar mereka selalu berada dalam kebenaran), ia

berkata, "Mereka berada dalam petunjuk."
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Lai'e r;;:fi L?i:A ';;;- ;biiT6 i;ut

:Lit't sl ;li ,)t,iqii$1";;i,t iifi
dJ rer<:Jl ao$Xfi

@ 3;.;ir{ii o4 r/-;); Xfr i#. A ik
a

!'Dihalalkan bagi komu pada molam hori puasa bercampur dengan

istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bogimu, dan kamu pan

adalah pakaian bogi mereka. Allah mengetahui bohwasonya kamu

tidak dapat menahan nafsumu sendiri, karena ituAllah

mengampunimudan memberi maaf kepada komu Mako sekarang

campuriloh mereka dan carilah apa yang teloh ditetapkon Allah

untukmu, dan mokan minumlah hinggo terang bagimu benang

putih dari benang hitam, yaitufaian Kemudian sempurnakonloh

puoso sompai (dotang) malam. (Tetapi) ianganlah ko.mu campuri

mereko itu sedang kamu beri'tikaf dalam masiid. Ituloh larangan

Allah, maka janganlah kamu mendekatinyo- Demikianlah Allah

menerangkan oyat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka

bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

e'yi (Dihalalkan bagi kamu) menunjukkan bahwa yang

dihalalkanAllah ini duhrnya diharanrkanbagi mereka, dan memang demikian,

sebagaimana yang diketahui dari sebab turunnya ayat ini yang akan

dikemtrlcakannanti.

i:li adalatr trngkapan kiasan tentang bersetubuh. Az-Zujaj berkat4

2,,'i.r-r3 )-3 rl
t,
dl

'..tL
ta, ,t

uJ.>
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"'*')i adalah kalimat yang mencakup segala yang dikehendaki oleh laki-

laki dari istrinya." Demikianjugayang dikatakan otehAl Aztrari. Contohnya

ucapan seorang penyair:

)r;.St;'St
a,

o z l. o'E c z ez lt

UlJj &-J*Jl c.;l ,f JJ_t
aaaa

Bila menampalckan bertutur kata lembut bisa dianggap pezina,

dan mercka sangat menghindari perkataaniorukkaum pria

Ada juga yang berpendapat, batrwa *li adalah ucapan jorok.

Rafatsa danarfa*a adalah mengucapkan kata-kata buruk. Namun bukan

makna ini png dimaksud pada ayat ini. Kata J*li m€ngguukan kata banttr

J! setringga menjadi muta'addi (transitif; memerlukan obyek) karena

mengandung malrrn al ifdlaa ' (bercumbu dan bersetubutr). Diryatakannya

laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan dan dijadikannya perempuan
'sebagai 

pakaian b6gi laki-laki, karena men)4atun)ra mereka saat bersetubuh

sebagaimana menyatukan pakaian dengan yang mengenakannya. Abu

Ubaidah dan yang lainnya berkata, "Perempuan dikatakan juga: libaas

(pab,aiar),fi raasyft asur/tempattidur)danizaar(kansartmg)."Ada juga

png mengatakarl bahwa diryatakannya masing-masing mereka Qaki-laki dan

perempuan) sebag3i paleian bagi pasanganrryra adalah karcna saling mentrtupi

dari pandangan orang lain saat bersetubuh.

#1 3;6 (Kamu tidak dapat menahan nafsumu sendiri),

yakni tidak dapat menahan diri untuk bercampur di malam puasa. Khaana

daillrhtaanamaknanya sam4 yaitu dari al Htiaanah(khianag.Al Qutaibi

berkata "Asal makna al Hiyaanahadalatr seseorang amanati sesuatutapi ia

tidak memenuhi amanat itu." Mereka disebut khaa'inuun li attfusihim

(mengkhianatidirisendiri)lcarenamadharatryakembalikepadamerekasendiri.

€AL qG3 (karena itu Altah mengampunimu),mengandung dua

mafuw, P enama: Diterimanya taubat dari l,rtrianat mereka tatradap diri mereka

sendiri. Kedua: Keringan bagi mereka dengan diberikannya nr lhshah dan

. 2. c . . ..r, J? Jg.)
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dibolehkannya hal itu (bercampur pada malam puasa). Seperti halrya firman

Allah Ta'ala: iSAL,"tt3',;.;-3 S $i+ (Altah mengetahui balrua

kamu selrali-lrali tidak dapat menentulan batas-batas waldu-waldu itu,

malra Dia memberi keringanankepadamu). (Qs.Al Mr:zzammil [73]:20),
yakni memberikan keringana kepadamu. Dan juga seperti firman-Nya:

fi eZ; e"F i:,rt ?VV-'J il garangsiapa yans

tidak memperolehnya, maka hendaHah ia [si pembunuhJ berpuasa dua

bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah). (Qs.An-Nisaa'

[a]: 92), ia*ni sebagai keringanan. Begtujuga firman-Nya , fe 6i @an

memberi maaf kepada kamu), kemungkinan memaafkan dosa, dan

kemunqkinanjuga fleksibiliatas dan kemudalran.

, irli$ (dan carilah), ada yang mengatakaq bahwa malsudnya adalah

anak, yakni: Carilah anak dengan mencamppri istri kalianuntuk mencapai

tujuar-r terbesar pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maksudnyrra adalah: CadlahAl Qur'an yang membo

kalian padanya. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zuiaj dan yang lainnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Carilah ruklts hah dan

fleksibilitas. Pendapat lain mengatakaq bahua maknanya adalatr: Carilatr apa

yang telahditetapkanbagi kaliarU yaitpparahanrba satraya dan isti. Dan, ada

juga yang mengatakan selain itu yangtidak dituqiukkan oleh gaya un.gkapan

Qur ani ini dan tidak pula didukung oleh dalil lainnya. Al HasanAl Bashari

membacanya:irl.i3.ijdengan 'a:intanpatrtikdarikata ittibaa'(mengikuti).

;,ai e;il *;i,r kfi L;ri:K';;r ;b (hingga

trrong bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar). lni
perlyerupaan yang mendalam. Yang dimaksud dengan benang putih adalah

cahaya yang memancar di ufirk, btrkan yang seperti ekor udang, karena yang

seperti ekor udang adalah fajar kadzib yang tidak menghalalkan dan tidak

pula mengharamkan apa-apa. Yang di maksud dengan benang hitam adalah

gelapryramalam.

AhTabyiin adalah jelas bedanya antara yang satu dengan yang lainnya,
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dan ini tidak terjadi kecuali setelah masuknya waktu fajar.

J Ai dt iqiifil lKemudran sempurnairantah puasa sampai

[datangJ malam).Ini pernyataan bahwapuasa itu dilakasanakan hingga

datangnya malam. Jadi ketika datangnya malam dari timur dan perginya siang

di barag maka orang yang berpuasa sudatr boleh berbuka dihalalkan baginya

untuk makarU minum dan sexupanya.

Firman-Nya: +$li 4iilSA*ii #;* $s (renpr
janganlah kamu campuri mereko ia sedang kamu beri'tikaf dalam

masj id),Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dagan mubaasyarah

di sini adalah bersetubuh. Ada juga yang berpendapat, batrwa maksudnya

mencakup pula mencium dan menyentuh bila disertai syatrwaf, tapi bila tidak

disefiai ryahwat yang diboletrkan- Demikian sebagaimana png dikahkan oleh

Atha',Asy-Syaf i, IbnuAl Mundzirdanpng lainrya Mungkinberdasarkan

pandangan ini IbnuAbdul Barrmeryratalantedadiqaiima' ftonsenss rdada)

batrwa orang yang beri'tikaftidak boleh mencampuri istri dantidak pula

merrcirm"

Jadi pemyataan ijma' ini dibatasi dengan mengecualikan yang disertai

syahwat. Makna i'tikaf secara bahasa adalatr mulaazamah (menetapi).

Dikatakan: 'Akafa 'ala syai'in bila menetapi sesuatu. Contohnya dalam

ucapan seofturg peryrair:

Ur e;4t;t'r'6i ,k J:;,Ft-a &i
Para perempuan malam pun duduk di sekitarlru

seperti dudulcnya orang-orang yang menangisi orang pingsan

Karena orang yang i'tikafmenetapi masjid, maka dikatakan:'Aakiffil
masjid (menetap di masjid) dan mu'takiffil masjid (orarrg yang menetap di

masjid), karena ia bertahan di masjid untuk melaksanakan ibadatr ini. Adapun

pengertian i'tikaf menurut terminologi syari'at: Menetapi ketaatan tertentu

dengan syarat tertentu. Telah terjadi ijma' batrwa i'tikafhukumnya tidak wajib,
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karena itu i'tikafhanyaboleh dilahd<an di masjid" ttikafmempuyi ket€ntuan-

ketentuantersendiriyangdipaparkandalamkitabkitabfikihdansJnaxah-syaralt

hadits.

{t"tt;i*.QtulahlaranganAllah),yalini:Inilatrhtrkum-hukum
tentang larangan-larangan Allatr. Asat makna al hadd adalatr ol man'u

(mencegatr). Dari pengertian ini muncul sebutan f;addad(pencegah) bagi

bawwab (penjaga pintu) dan sajjan (penjaga penjara). Semua perintah dan

larangan di sebut fouduudullah (batasan-batasan Allah), karena mencegah

masuknya hal lain yang bukan darinya ke dalamnya, dan mencegatr keltramya

sesuatu darinya. Karena itu pula hukuman/sanksi disebut hudud, karena

mencegatr pelakunya untuk kembali melakukannya

Makna larangan mendekatinya adalatr: Larangan melanggamya dengan

menyetisihinya- Ada yang mengatakaq bhwabufudullahadalahhal-hal yang

diharamkan-Nya, termasuk di antaranya mencamprui istri ketika sedang

menjalani i'tikaf, berbuka di bulan Ramadhan tanpa udaur syar'i dan

sebagainya. Dan, makna larang mendekatinya berdasarktn pengertian ini

cukupjelas.

ai,:;K +-*.k lDemikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya), yakni: SebagaimanaAllatr menjelaskan hudud itu kepada kalian,

seperti demikian pulaAllah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda yang

menunj ukkan kepada keberuuuln.

Al Bukhari, Abu Daud,An-Nasa'i danyang lainnya meriqayatkan dari

Al Bara bin Adb,ia menuturkan, "Dulu para sahabat Mutrammad SAW, bila

seseofirng sedang berpuasa lalu tiba waktu berbtrka kemudian tidur sebelum

berbuka, maka pada malam harinya ia tidak boleh makan dan tidak pula

pada siang harinya hingga tiba waktu sore (waktu berbuka hari berikutrya).

Lalu Qais bin ShirmalL seorang Anshar, ia menj alani puasq dan pada hari itu

ia bekerja di kebunnya, lalu ketika tiba waktu berbuka ia menemui istrinya

dan berkatq'Apakah engkau punya makanan?' istrinya menjawab,'Tidak.

726 TAFSIR FATHUL QADIR



Iip[ aku *4r! pergi mqrcaf*ffirt/a r1xrlsmu' I"alu ia pn tertidgr (kehlahm).

Kemudian istrinya datang dan mendapatinya tengah tertidur, ia pun berkat4

'Celaka engkau. Apa engkau tidur?' Keesokan harinya' pada pertengahan

siang Qais jatutr pingsan, lalu peristiwa ini disarnpaikan kepada Nabi SAW'

maka turunlah ayat: )t;,Aiil{J-;aJ'S7l {oinAafo" bagi kamu pada

malam hari puasa)hineg" Pie @aitufaiar), makakaum muslimin

pun sangat bergembira karenanya."2o2 Al Bukhari juga meriwayatkan dari

haditsnya, ia menurutkan, "Ketika daUng bulan Rarnadhan, mereka (para

sahabaD tidak menggatrli isti selama bulan Ramadh4 namtrn beberapa orang

mengklrawatirkan dirinya sendiri (lr}awatir tidak dryat menatran diri), maka

Allah menurunkan ayat: ?*:l ar;6* F|"fi * (Attah

mengetahui balwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu sendiri)

al aayah.'ro3 Mengenai sebab tunrnnya ayat ini telah diriwayatkan banyak

hadits dari sejumlatr satrabat yang menyenrpai apa yang dituhukan oleh Al

Bara'.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkata, "Dulu di masa awal Islam, apabila seseorang berpuasa, maka pada

hari iaberpuasapada harinya itu, hinggaketiletiba sore hari (\ aktubeftuka)

barulatl ia memakan makanan." Sela4iutnya ia berkata "Adalatr Umar bin

Khaththab, ia menggauli istrinya (pada malam hari), kemridian ia menemui

Rasulullah lalu berkata,' rWahai Rasululla[ aku meryanrpaikan udar kepada

Allatr dan kepadamu dali diriku.' Lalu ia menceritakan a{ 1larrS dialaminya

kemudian tunmlatr firman Allatr Ta' ala : fqi q ? 
"y) 

(Dihalal kan

bagi lramu pada malam hari puasa),al aoyah-"

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata,

"Adalah kaum muslimin pada btrlan Ramadhar\ apabila telatr selesai shalat

Iqa', diharamkan bagi mereka mencampuri istri serta makan dan mintrm hingg3

M Shahih,AlBukhari, l9l5 danAhmad,61592 dan selain keduanya'
28 ShahihAlAbukhari,4503 dari haditsAl Bana' binAzib.
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waktutersebut pada keesokap harinya Kemudian ada beberapa orar"rg dari

karrn muslimin ya4g menggarli isti dan makan pada malam Ramadhan setelah

Isya', di antaranya Umar bin lftaththab. Kemudian mereka mengadukan itu
kepada Rasulullah SAW, makaAllahmenunrnkan: :ryiill H ',yi
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa) al aayah.'l

IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari berbagai jalur, dari IbnuAbbas, ia berkata ,"Ar-Rafats
adalah bersetubuh." IbnuAl Murdzirjuga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Umar.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di

dalarr sunan-nya meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, "Ad-DuWtuul,

at+afasysyi, al ddhaa', al mubaasyarah, ar-rafats, al-lams dan al mass

adalah al j ima ' (bersetubuh), hanya saj a Allatr itu Matra Pemalu lagi Maha

Mulia, Dia mengistilatrkan apa yang dikehendaki-Nya dengan istilah yang

dikehendaki-Nya."

Diriwayatkan oletr Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia

men-shahih-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

';; 3"q. Pii E Uq.',f (mereka iru adalah palaian bagimu, dan

lramu pun adalah pakai an b agi mereka), ia berkata, "Mereka adalah yang

menentramkan bagi kalian, dan kalian adalah yang menentramkan bagi

mereka."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Muj$id mengenai firman-Nya:

;4'fr13;G1 (kamu tidak dapat menahan nafsumu sendiri), ia

berkata, "Menganiaya diri kalian sendiri."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
'#t*jgl3 (Maka sekarang campurilah mereka), ia berkata,

'6-Yakni- gaulilatr mereka." Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya , 5j 'iit +:e YiHi (Dan, carilah apa

yong telah ditetaplcon Allah untukrnu), ia berkata, 6'--Yakni:- anak."
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AM bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid, Qatadah dan

Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu' F ';i +:- tti;}:!) (Dan carilah

apa yang telah ditetaplran Allah untubnu)ia berkata'5-Yaitu'- Lailatul

qadar." Al Bukhari juga meriwayatkan seperti itu di dalam Tarikhnya dari

Anas.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: it1,i1-9 gan

c aritah) adalah nilrhs hahyang ditetapkan Allah untuk kalian.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainrya meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd,

ia berkata, "Diturunkann ya ayat: &fi :A',k- lbi;:'il't ilUJ
i;:g #iih'fi (Makan minumlah hingga terang bagimu

benang putih dari benang hitam)tanpa disertai Ui*"t iAi e $nitu

fqjar).Dan, orang-oftmg, apabila hendak berpuasa, di antara mereka ada

yang mengikatkan benang puti6 dan benang hitam pada kakiryr4 sehingga ia

masih terus makan dan minum sampai jelas baginya dalam melihatnya

(membedakannya). Lalu Allah menurunkan: Pi',, (yaitu faj ar). Maka

mereka pun mengerti bahwa maksudnya adalatr malam dan siang."2u

Disebutkan di dalam ls h-Shahihain dan yang lainnya, dari Adi bin

Hatim, bahwa ia menempatkan dua benang, putih dan hitam, di bawatr

bantalnya, dan ia melihatnya, ternyata tidak jelas perbedaan antara yang

putih dengan yang hitam. Maka ia pun menemui Rasulullah SAW

dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau pun bersabda,

Y, )* q')#, ,tU. wi d\,?-iu t\1':)5v2'ol (srrungguhnva

bantalmu itu tentu saja gelap. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah

putihnya siang dari hitamnya malam)zos

M Muttalaq alaih, Al Bukhari, I 91 7 dan Muslim, 2/767 dari haidts Sahl bin Sa'd.
M Muttalaq alaih,AlBukhari, l916 dan Muslim,21767 dari haidsAdi.
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Dalam riwayatAl Bulfiari dan yang lainnya disebutkan dengan redaksi:

A, 
';*-l 

'cl\ lfentu saja engkau akan melihat gelap)zM Dan, dalam

riwayat lbnu Jarir dan lbnu Hatim disebrfikan, bahwabeliautertawa karenanya-

IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari

Adh-Dhahhak, ia berkata, "Dulu mereka mencampuri istri padahal mereka

itikafi sampai ditunurkannya ayat:,.tal,5i 4 irrl<r]ii Gt:]/ 3 1)
(Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketilca kamu beritilcaf dalam

masjid) "Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mun&irjuga meriwayatkan

serupa itu dari Qatadah. Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dariAr-
Rabi'. Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu dari IbnuAbbas. IbnuAbu

Syaibah,AM bin Humaid dan lbnuAl Mundzir meriwayatkan dari lbnuAbbas,

ia berkat4 "Bila orang yang i'tikafmencampuri istiny4 maka i'tikafrrya batal,

daniamengulang."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

fi 
"t 

* ii. (Itulah larangan Altah),ia berkata, "Yakni menaati Allah."
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, {ritl-
(lranganAllah)adalahmaksiatterhadapAllalr,yakni isuiketika

i'tikaf." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil, bahwa itu adalah

bersetubutr. Iajuga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya:

.rJJ''r?, Vacni: DemikianlatrAllah menerangkan-

n Shah i h, Al Bukhari, 45 I 0 dari hadits Adi.
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uDan janganlah sebagian kamu saling memokan harta sebagian

yang lain di antara kamu dengan ialan yang batil, dan (ianganlah)

kamu membawa (urusan) horta'itu hepada hakim, supoya kamu

dapat memakan sebagian daripada harta bendo orong lain itu

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui'" (Qs. Al
Baqarah [2]:188)

kri mencaktrp semua umat dan segala hart4 tidak ada yang dikecualikan

daxi ini selain yang ditunjukkan oleh dalil syari'at batrwa itu boleh diambil,

bahwa penganrbilannya itu adalah secara haq bukan secara batil, dan itu berarti

memakannya secara halal dan tidak berdosa, walaupun pemiliknya tidak

menyukainy4 misalnya pengambilan utang pada seseorang yang tidak mau

melunasinya , zakatyangtelah diwaj ibkan atasnya, atau nafkah yang telah

diwajibkansyari'atatasnya- Intiny4bahwasetiapyangtidakdibolelrkanoleh

syari'at untuk diarnbil dari pemiliknya, berarti itu adalatr memakan secara

batil, walaupun pemiliknya merelakannya, seperti upah pelacuran, upah

perdukunarl harga khamer dan sebagainya. Secara literal , al baathil adalah

yangperginansima.

\)';-.:t (dan [ianganlah] kamu membawa [urusan)" pada posisi

jazm(sulatn)sebagai'athaf padakalimat:wE(memakan),initermasuk

dalam larangan tadi. Dikatakan 'adlaa ar-raiulu bi fouiaatihf' (seorang laki-

laki mengajukan alasannya) atau 'bi al amr alladzi yariu an-naiaah bihi'

(membawakan perkara yang ingin dimenangkannya) adalatr bentgk ungkapan

yang menyerupakan 'yursilu ad-dalwafi al bi'i' (orangyang mengulurkan

ember ke dalam sumur). Dikatakan 'adlaa dalwahu' (mengulurkan

embemya), yakni mengultrkannya.

Makna ayat ini: Janganlah kalian memadukan antara memakan trarta

731TAFSIR FATHUL QADIR

Y)



secara batil dan mengadukannya kepada pengadilan dengan mengemukakan

alasan-alasanyang batil. Ayat ini menunjukka4 bahwa keputusanhakim tidak

dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal,

baik berkenaan dengan harta maupun kemaluan. Barangsiapa yang

dimenangkan oleh pengadilan mengenai suatu harta 
-atau 

lairurya- yang

mana keputusan ini berdasarkan pada kesaksian palsu atau sumpah palsu,

maka bagi yang dimenangkan itu tidak halal baginya untuk menerimanya,

karena bila ia mengambilnya berarti ia mengambil harta orang lain dengan

cua yang batil. Begitu juga bila ia menyogok hakim, lalu sang hakim

memenangkan keputusan untuknya secara tidak hak, maka ini pun temrasuk

memakan harta orang lain secara batil. Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ahli ihnu, batrwa keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram

dan tidak mengharamkan yang halal.

Ada riwayat dari Abu Hanifatr yang menyelisihi ini, nartun tertolak oleh

dalil dari Kitabullah Th' al a danSunnah Rastrtullah SArfr/, sebagaimana yang

terdapat pada hadits Ummu Salama[ ia berkata, "Rasulullah SAW bersaM4

f rb'i'eb ,f ",1*a;*rl i,f:,lt'I*.ryt ,Ait:t1:t#'61,r

)6, e'ry'u'&i c:i,6,i ri|'lrr :? ft e q li t*i ";;i'g;;i 5

(Sesungguhnya kalian mengadukan persoolan kepadaht, dan mungkin

ada di antara kalian yang lebih pandai mengemukokan argumentasi

daripada yang lainnya, lalu aht memutuskan untulmya berdasarkan apa

yang aku dengar Karena itu, barangsiapo yang telah aht menangkan

dengan sesuatu dori hak saudaranya, malraianganlah ia menerimanya,

lrareno berarti aht telah memberinya sebagian dari api neraka)"Hadits

ini dicantumkan di dalam Ash-Shahihain danyatglainnya.mT

lA-] 6ebagtan) yakni sepotong, sebagian atau sekumprlan, dan di

sini dimgkapkan dengan k atafari iq. Asal mal<m al fariiq adalah potongan

N Munafaq alaift,Al Bukhari,6967 dan Muslim, 311337 darihaidtsAbu Bakrah RA.
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dari kambing. Ada yang mengalakan, bahwa pada redaksi ini terjadi

pengemukaan danpanbelakangarL pert<iraanqa: "Dengan maksud agarkamu

dapat memakan harta sebagian manusia dengan (alan berbuat) dosa."

Kezhaliman dan permusutran di sebut dosa karena keterkaitan dosa dengan

pelakunya

e;,lXitS @adahal kamu mengetahur,), yakni: Dalam kondisi

kalian mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan sama sekali tidak haq. Ini

menyebabkan lebih beratnya siksaan karena lebih beratnya pelanggaran

mereka.

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya , ,ri'yJirjEik !j, iaberkata *Ini adalatr

orang yang mempunyai tanggungan harta (utang) tapi tidak ada bukti, lalu ia

mengingkarinya dan mengadtrkan perkararryra kepadahakim, padatrat ia tahun

bahwa kebenaran berada pada pihak lain." Sa'id bin Manshur danAM bin

Humaid meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, '?engertiannya adalah:

Janganlatr engkaumengadukan perkara sementara engkautatru bahwa engftau

yang ztralim.'IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

IbnuAbuHatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: Bahwa Imru'Al Qais

binAbbas dan Idanbin Asywa' Al Hadhrami berselisih mengenai sebidang

tanah, lalu Imru'Al Qais hendak bersumpah, kemudian tunrnlah ayat:

$";l|;'iiuU:-
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'-,'. 17, .a',)T:./Ull?[./ttl
,1Ui',",#: d

.-!15.
Iu

t ..,q,!
V3,.rr'*t''

lo

US ro)
'-, 4.i- 2< t ,a::i 1w ihr \*rsq;I u

<>;J.33
uMereho bertonya kepadomu tentong bulan sabil Kotokonlah,

'Bulon sabit itu adoloh tando-tanda wahtu bagi manusia dan (agi
ibadah) haji' Dan bukanlah hebajikan memasuki rumoh-rumoh

dari belokangnya, akan tetapi *emif*an itu adalah kebaiikan orong

yong bertakwu Dan mosukilah rumah-rumah itu dori pintu'
pintunya, don bertakwalah kepadaAtlah ogar lsomu beruntung."

(Qs.Al Baqar4h [2]: 189)

A|;X, (Mereta bertanya lcepadamu) keterangan tentang siapa

mereka yang bertanya kepada Nabi SAW itu, alran dikemukakan nanti.

+'if adalatr bentuk jamak dai. hitaal.Adanya bentuk jamak untuk

kata ini (walaupun benda yang dimaksud hanya satu), dengan alasan hilal

setiap bulan dan setiap permulaan malam, ini berrti menunjukkan perbedaan

waktu yang diungkapkan dengan perbedaan dZat. At Hilaal adalah sebutan

untuk sesuatu yang tampak di awal dan di akhir bulan. Al Ashma' i berkata,
*@enda) itu tetap disebut hilaal samputampak bulat." Ada juga yang berlot4
*Itu tetap dis ebut hilaal bngga sinamya menerangi langit, yaitu mulai malam

ke tujuh.'Disebut hilal, karena orang-orang mengeraskan suara mereka

(ihlaot:Mengeraskan suara) untuk mengabarkan telah melihatnya (sebagai

tanda bergantinya bulan, yakni sebagai petunjuk waktu). Contoh kalimat dari

derivasinya:. Istahalla ash-shabiyy (bayi itu menagis) apabila ia menangis

(bersuara) saat dilahirkarl. Istahalla wajhuhu atau tahallala waihuhu

(wajahnya berseri-seri) bila tampak kegembiraan padanya

5i
,l

ii_
'4i
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?'r3 yfu.b.;,e :I, (Katahanlah, *ia adalah [pemnjahJ
wahtbagi mfusia dm [ibofuhl tujf) ayat mmurjetaskan t€ntang hikmatr

berambatr dan Uertnnangr1la hilal, dan hal itu juga melnrnjr*kan waktu png

digunakan manusia untuk menetapkan ibadatr-ibadah dan mu'amalatr-

mu' amalatr m€r€ka seperti puasa, buka ptrasa haji, masa ketramilaq iddab,

Irrsewaan, ffianjian atas sesuatu dan sebagainya Demikianjuga firman

Alah Ta,ala: *4iS3A)i;f;i4;4 (Sapya teatnu mengetatrui

bilangan talrun dan perhiungan [waHu). (Qs. Yurmus I l0]: 5)

q:; udubh bentnkTam ak dai miiqaat,yaitu waktu. Jumhur

membacaiiya:'gfs$,denganharakatfatlahpadaharakatha'.Sementara

IbnuAbu Ishaq membacanya dengan harakat tra.srahfrakni i#fl p"a"

semuaAl Qu'an. Sibawaih berk at+"tyfi dengan harakat fitnan paaa

hnruf ia ' seperti ar-radd dan asysyadd,sedangkan dengan harakat kasratt

(yuk"i Utl lepm a&&ilv. Keduarya d^lah nosWaryang bermakna

sama"Ada prry mengatakan batrwajikaberharakatlrfurl maka@apmis

masMo, srdrangl<arryang berharakat kasrah adalahisz. Allatr men5rebr*an

haji secara khusus, karena haji ternrasrk yang memerlukan penetapan

waktunya" tidak boleh ditunda dari waknmya, dan lcarcna akan me,nyulitkan

bagi orang yang tidak mengetahui waktu mar.rasiknya atau salah dalam

pelaksanaannya secara keselunrhan atau pada sebagiannya Sebagian pakar

ilmu Ma'ani menyatakan, batrwajawaban itu, yakni ayat: J$'e ,9
(Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah totdo-tanda wabu..')menrpakan

gaya redalrsi png sangat bijaksana, yaitu ditujul€n ke@a rruklrdhab (lawan

bicara) dalam bentuk ungkapan tidak seperti yang dinantikan, untuk

mengisyaratkan batrwa ungkapan ini lebih utama daripada yang dimaksud.

ehsanr5m, karcma mereka bertarrya teirtang molekulaolekul hilal yag kadang

tampak bertambah dan kadang tampak berkurang, maka mereka diberi

jawaban dengan sangat bijaksana, yang mencakup pula bertambah dan

Ue*urangD4 karenajawaban ini lebih rframa dili@apng dimaksud perunya

dan lebih lapk untuk diketatrui.
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ta;i ne$iirls $,rii Jr:)3, (Dqn bukantah kebajikan
m e1n asuki rymgh dari h el okangny a), kaitan redaksi ini dengan pertanyaan

tentang hilal danjawabannya yang menyatakan batrwa hilal adalatr petunjuk

waktu bagi manusia Can ibadah lnji adalah" karcna orang-ortrngAnshar itu
dulunya apabfu sedarrg melalarkan lrqii, mereka tidak mau memasrki nnnatr-

Trn€h 
mpleka dari pintu--pinturya, pitu bila seseorang di antara mereka pulans

kenrmalrrya setelatr memulai itram.sebelum hajinya selesai, sebagian mereka

batrwa orang yang sedang ihrarn itu tidak boleh terhalangi oleh

sesuatu pun antara dirinya dan langi! karena itulatr mereka memanjat rumatr

mereka.

Abu Ubaidah mengatakanbatrwa ini termasuk penrmpamaan, yang

maknanya: Btrkanlatr suatu kebajikan bertanya kepada orang-orang bodoh,

akan tetapi kebajikan itu adalatr ketakwaan, dan bertanyalatr kepada para

ulama. Ini sama dengan ungkzpil, 'Ataita haadzal amra min baabihi'
(engkau mengemukakan masalah ini dari pintunya), yakni dari jalur yang

semestinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah kiasan tentang

menggauli istri, yaitu mereka diperintatrkan rurtuk menggauli isfi pada

kemaluannya, bukan pada dubumya.

Adajuga yang mengatakan selain itu ;Ai adalah bentukjamak dari

al bait (rwnatr). Kata ini dibaca deng an dhammahdanjuga de ngan kasrah.

Penafsiran tentang at-taqw a(ketakwaan) dan al falaafu(keberuntungan)
telah dikemukakan- Dan telah dikemukakan juga, bahwa perkiraan pada

ungkapan seperti firman-Nyu, ,fi;'{i',*t Qetapi kebajikan itu

adalah tcebajikan orang yang bertalia'S adalah: Akan tetapi kebajikan itu

adalah kebaikan orang yang bertakwa.

Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, zL$t rpl:;4- (Mdreko bertanya kepadamu

tentang bulan sabit), ia berkaia, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

Mu'adz bin Jabal dan Tsa labah binAtsamatu keduanya dari golonganArshar,

mereka be*ata' Wahai Rasululla[ mengapa bulan tsabit itu (mulanya) tampak
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dan mtmcul tifis seperti garis, konudian b€rtambatt besar hingga s€@ptma

kemudian terus berknrang dan mengecil hingga sepertigmula, tidak tetap

pada satu bentuk?' Makaturunlatr ayat: 4;'rf'#*tfi ur.!61i,:;
./tU_ (Mereka bertanya lccpadomu tentang bulan sabit. Katakanlah,
1'Bulon sabit itu adalah tanda-tanda wofuu) yaitu mengenai jatuh

temponya utang merek4 waktu puasa, waktu Idul Fitri, iddatrnya para wanita

dan syarat-syarat yang berkaitan diungguhkan hingga waktu tertentu."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari'Qatadalr, ia

menuturkan, "Mereka bertanya kepada Nabi SAW mengenai bulan sabit,

untuk apa gunanya?' MakaAllah merturunkan 
^yut 

.Lnt{t irditlt'-
(Merelra bertanya kepadamu tentang bulan sabi). al aayah.Yuitsebagai

penunjuk waktu puasa dan berbuka bagi kaum muslimitt waktu pelaksanaan

rnanasik dan haji, serta penunjuk waktu iddatr kaum wanita dan jatuh

temponya utang mereka.'zo8 Ibnu Abu Hatim meriwayatkan juga serupa itu

dari AbuAl Aliyatr Ibnu Jarir meriwayatkan juga serupa itu dari Ar-Rabi' bin

Anas. Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan senrpa itu dari Ibnu

Abbas.

DiriwayatkanolehAl Hakim dan ia men-sluhhkannya sertaAl Baihaqi

di dalam Sz non-nyadailbnu Umar, ia berkatq "Rasulullah SAW bersaMa,

t\ii #'i ,,i ,friT,iyii f:3lti:r't ,ffi.'qtV ilti tr ;a
tl:j- ry (Ailah telah menjadikan bulan sabit sebagai tanda'tanda

waktu bagi manusia. Oleh karena itu, berpuasalah kalian karena

melihatnya [yaloi hilal RamadhanJ dan berpuasalah kalian karena

melihatnya [yalmi hilal Syaww alJ. Bila kalian terhalangi autan [sehingga

tidak melihatnyaJ, maka genapkanlah tiga puluh hari)-tos 
^Mad, 

Ath-

Thabrani, IbnuAdi danAd-Daraquthni meriwayatkan dengan sanad dha' if

26Ibnu Jarir,2/108
N Shahih,Al Hakim, 11423 Arh:Thabrani dalam Al Kabir, sebagaimana dalarn Al

Majma'Az-Zowa'id,3ll45,telah dishahitrkandalarnMqima'Az'Zawa'id,3093.
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dari Thalq lbnuAli, ia berkatq "Rasulullah SAW bersaMa" lalu dikemukakan

merryerupai hadits Ibnu Umar

AI Bukhari danyang lainnya meriwayatkan dariAl Bara', ia menutulkan,

'?ada masajahiliyah dult1 apabila orang-orang sedang berihram (dan belum

selesai ihramnya lalu pulgg ke rumatr), mereka memasuki rumatr lewat atas,

laluturuntah ayat ini: t4i 
"A 

(Dan bulanlah kebaiikan) al aayah."zto

Diriwayatkan oleh lbnuAbu Hatim sertaAl Hakim dan i amen-shahih-

kannya dari Jabir, ia menuttukan, "Dulu kaum Qtraisy yang dijuluki a/ luzs

ftsatia)ketika melaksanakan ihram, mereka masuk -nrmatr melalui pintu-

pintunya, sedangkan kaum Anshar dan semua bangsaArab lainnya tidak

memasuki rumatr melalui pintu-pinnmya ketika 
-masitF- 

ihram.

Suatu ketika, Rasulullah SAW sedangberada di sebuah kebun, lalu

beliau keluar yang diikuti oleh Quthbatr binAmir, seorang Anshar, maka para

sahabat berkata,' Wahai Rasulullah, Quthbah binAmir itu orang yang jahat,

karena ia keluar bersamamu melalui pintunya.' Beliau pun bertanya,

gL-btt db 'cll.; U (Apa yang membuatmu melahtkan irz?) Quthbah

menjawab, 'Aku melihatnu melakukanny4 maka aku pun melakukan seperti

yang engkau lakukan.'Beliau berkata, sfi &j ;\(Aku ini ksatria)

Quthiyah berkata, 'Agama kita sama.' MakaAllah menurunkan ayat ini."2rr

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatimjuga meriwayatkan serupa itu dari IbnuAbbas.

Masih ada riwayat-riwayat lainnya yang semaknadengan yang diriwayatkan

dari sejumlatr satrabat dan tabi'in.

zto Shahih,AlBukhari, 4512; Muslim ,412319 dengan redaksi: Idza haiiuu, keduanya

dari haditsAl Bara'.
?tt Sanad-nyakuat,Al Hakim, 11483 di-shahii-kan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi,

adapun lbnu Hajar menyebutkannya dalam Al Fath,3227lRayan, dan ia berkata, *lsnad-

nya atas syarat Muslim, dan ia adalah kuat."
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uDon perangilah di jalon Allah orangirong yang memerongi

komu, (etopi) ionganloh kamu melampaui batos' Kareno

sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orong yang melampaui

batos. Dan bunuhloh mereka di mana sajo kamuiumpai mereka,

don usirlah mereka dari tempot mereka telah mengusir'kamu

(Mokl<ah). DanJitnah itu lebih besar bahayanyo dari pembunuhan.

Don janganlah komu memerangi mereka di Masiidil Harom,

kecuali jiko mereko memerangi kama di tempat itu. Jika mereko

memerongi kama (di tempat itu), ma*a bunuhlah mereka

Demikianloh bolosan bagi orang-orong kalin Kemudion iiko
mereka berhenti (dori memusuhi kamu), moka sesungguhnyaAlloh

Maha Pengompun lagi Moha Penyayang. Dan perungilah mereka

itu, sampoi tidak ado litnoh logi, dan (sehinggo) ketoaton itu hanya

semota-moto untukAltoh. tika mereko berhenti (dari memusuhi

kamu), maka tidak odo permusuhan (lagi), kecuoli terhadap ofang-

orang yang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2] : 190-193)

fidak ada perbedaan pendapal di kalangan atrli ilmu, batrwa sebelum

hijratl, perang adalatr perbuatan dilarang, hal ini berdasarkan firman Allatt
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Ta'ala: #rt i*Ett (Malw maaJkanlah yereka dan biarkanlah
merelra)(Qs. Al Maa idatr [5]: l3), firman-Nya , J* $; {}$tj 1On
iauhilah mereka deySan 

2ygyang baik) (Qs. Al Muzzammil [73]: l0),
fi rman-Nya, ry;:.Lr,<lZ ei 1Xa * u b ulca rr I a h o r an g y an g b e r lan s a
atas merefdl. 1qs. Al Ghaasyiyah l8S!: 22) dan firman-Nya:
'#1 'q ri\e,i (TolaHah perbuatan buruk mercka dengan yang lebih

b ai k). (Qs. Al Mu'minuun l23l: Sqserta ayat-ayat lainnya yang ditr:n rnkan

diMakkah.

Namun setelahbeliauhijrahke Ndadinah,Allah SWTmemerintatrkannya

berperang, dan turunlah ayat ini (yang tengah dibatras). Ada juga yang

mengatakaq bahwa (ayat perang) 1lang pertama kali ditrrnrnkan adalatr firman

Allahrh'ala,iN#=\1M,J-:ftet:(Tetahdiizintran[beryerangJ
bagi orang-orangyang diperbngt, karena sesungguhnaya merelca telah

dianiaya). (Qs. Al Haii l22l: 39). Setelah ayat ini twun, Nabi SAW memerangi

orang{rang yar-ry memeranginya dan tidak memerangi omng-orang yang tidak

memeranginya, sampai turururya fiman Allah Ta'ala :'Lft r:ti i;33i3
(Maka bunuhlah orang-orang musyirikin). (Qs.At-Taubah [9]: 5) dan

firman-Nya , '{7V 3g}riir'ri,V {oan perangilah musyrikin itu

semuanya)(Qs. At-Taubatr igl : :O).

Segolongan salafmengatakan, bahwa yang dimaksud dengan firman-

Nyu, :k:7rs.'u-{i (orang-orang ydng memerangi kamu), tidak
termasuk kaum wanita, anak-anak, para rahib dan serupanya. Mereka

menyatakan bahwa hukum ayat ini tetap berlaku dantidak dihapus. Pengertian

"Tidak rnelampaui batas" menurut pengusung pendapat pertama adalah:

Memerangi ormg-orang png memerangi, yaitu dari golongan kafir. Sedangkan

menurut pengusung pendapat kedua, bahwa maksudnya adalah: Berlebihan

<ialam memerangi orang-orang yang berhak diperangr hingga memerangi

orang-orang telatr disebutkan bahwa mereka tidak beftak untrtk diperangi.

l#jriq, (di mana saia lumu iumpai mereka), dikatakan:

Tsaqafa yatsqifu tsaqlfan dan rajulun tsaqiifun apabila ia mengerjakan
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r[usan secara prcfeet; Disebutkan di dalam lt Kasysyaf.'Ats-Tsaq1fidalah

berada pada posisi mengambil dan mendominasi, contohnl,a : Raiulun tsaqfun

yaitu yang cepat merrberi umpn kepada rekan-rekannya. Ucapan Hassan:

ui,i,;Aey
Jika Bani Lu'sy menemukan para biang kcladinya

maha membunuh mereka adalah obat ""

l;;f*'Uiifb (doh usirlah mereka ddri rcmapt

mereka telah mengustt' ktmu). Yakni dari Makkah. Ibnu Jarir berkata'
*Khithabini ditujukan liepadakar:m muhajiriru dandhamir { @ereka)

adalatr kaum kafir Qnraisy." Rasulullatr SAW telatr mClaksankan perintah

Tulranrryraini, Jftmgmanabeliaumengehrarlanorang{rang ngtidakmerreluk

Islam dari Makkah saat Allatr menaklulkan Makkah untukrya

Pi U fuif4ft (Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari

pembunuhan). Yaitu fitnah yang hendak mereka lancarkan terhadap kalian,

yaitu kembalinya kalian \epada kekufuran adalah lebih besarbatrayanya

daripada pembunuhan. Ada yangmengatakan, batrwayang dimaksud {e1gan

fitnatr adalah cobaan yang dialami oleh seseorang pada dirinya, hartanya,

keluarganya atau kehormatannya. Ada juga yang mengatakaq bahwa yang

dimaksud dengan fitratr adalatr kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang

musyri( karena mereka menganggap pembunuhan di tanatr strci adalah pedcra

besar, makaAllah mengabarkan kepada merek4 batrwa syirik yang mereka

lakukan itu lebih besar batrayanya daripada apa yang mereka anggap besar

itu. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudrrya adalatr: Fitnah yang mereka

lancarkanterhadapkaliandengancaramenglralangikalianmemasukiN{asjidil

Haram adalah lebih berat d*ipadu pemerulgan yang kalian lalarkan di tanatr

suci, atau lebih berat daripada pemerangan yang mereka lakukan terhadap

kalian bila mereka meme,rangi kalian Yang bemar, batn rayang dimaksud adalah:

fitnah dalam urusan agama, dengan sebab apa pun dan dalam bentuk apa

pun, bahwa itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan :

itt;
,
i^r-t>
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;Vi "jli'* iry \s @on i aryonlah kama mememngi

merelca di Masjidil Haram ..) al aayah. Para atrli ilmu berbeda pndapat
mengenai ini, segolongan mereka berpendapag batrwaayat ini masih berlaku

hukumnya, yaitu tidak boleh melakukan peperangan di tanatr suci, kecuali

bila diserang makaboleh melawan dan membalas serangian krilahpendapat

yangbenar.

Segolongan lairu{a mengatakaq ba}mra aSra ini telah dihqls huhmrrya

oleh firman-Nya: )igr,r; 
"S;iiifiJfi3 

(Mako bunuhtah

orang-orang musyiribin di mana saja leamu junpai mercka) (Qs. At-
Taubatr t9l: 5). Pendapat ini disanggalU batrwa penyingkronan antara kedua

dalil tadi bisa dilakukan dengan cara memberlakukan lang rmun dikecuahkan

denganyangkhtsus,yaitu orangmusyrikdimanasajaditemukan

kecuali di tanah strci. Di antara yang menegaskanini dalah sabda Nabi SAW:

:V q'o, ,j.+l dp ,# flf iJ $l (sesungguhnya tanah

suci itu tidak pernah diholalkan bagi seorang pun sebelumht, namun

t elah dilulallran b agilw s esaot dari s otu siang rwi).Haditsini dicantumkan

dt dalalr. Ash-Slrahii.2 I 2 Kalangan yang menyatakan telah dihap{sl@n hukum

ayat tersebut berdalih dengan tindakan Rasrrlullah SAW yang memerintahl€n

membunutr Ibnu Khathal2r3yang bergelatungan padatirai I(a'bah Kernudian

argumen ini disangga[ batrwa hal tesebu terjadi pada saat png telah dihalalkan

Allatr bagi Rasul-Nya SAW.

ifi;i 9f {lit a *erela berhenrr), yakni berhenti dari memerangimu

dan mercka memeluk Islam.

qek I iL Aryt (Dan perangilah mereka itu, sampai

2t2Shahih,AlBukhari,l349;Ahmad,2D38,AbuDaud,At-TirmidzidanAn-Nasa'i.
2r3Hadits pembunuhan Ibnu Khathal diriwayatkan olehAl Bukihari dan Muslim dari

hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah,
dan di atas kepalanya masih terdapat helm besi, dan ketika beliau melepasnya, datang
seorang lelaki, lalu ia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal bergelantungan di atas

tirai Ka'bah" lalu beliau bersabda, "Bunuh io."
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tidgk&fitnhlqSD, ini paintatr untuk memerang kaum musyrikin ryp"i,
tidak ada lagl fitnah, dan sampai agama itu hanya bagi Allah semata, yaitu

masuk ke dalagr Islan dan ke\Iax 4axi semrn agama yang selainnya. Mak4

barangsiapa memeluk Islam dan melepaskan kesyirikan, tidak dihalalkan

memeranginya. Adajuga yang mengatakan, batnra yang dimarksud dengan

ftnah di sini adalah syirik. Yang benar, bahwa maksrdrryra adalah fitrhh datam

agama secara rmum, seperti yang sebelumnya.

ixl6:i utL $t o5"- * 6a*a tidak oda permusuhan fiastJ,

trecruti terhqdap ,iorg-orong ybng zhalira). Yakni: Janganlah kalian

memrsuhi kecuali terhadap orang yang zlralim, yraitu olang 1ang tidak bertrcnti

melakukan fitnah dan tidak memeluk Islam. DinyaAkanrya "Permusuhan" itu

sebagai balasan terhadap orang-o1arrq flPi*, 
karena kesenrpaannya, seeerti

halnya dalam firman Atlah Ta'ala: @ry # Y#. t (Dan b alas an

suatu kcjohatan adalah keiahatan yang serupa). (Qs. Asy-Syurraa [42]:

40) dan firrran-Nya, ,?r1t:&;i3;<iA-si;tirJ <oun sebab itu

barangsiapa yang menyerang komu, maka seranglah ra). (Qs. Al Baqaratt

pl:1.9a)

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari AbuAtlfliyalimengenrii firman-

Nya, $ fi Ai){J (Dan perangilah di jatan Attah)' -la
mengatakan:- Batrwa ini adalatr ayat pertama yang ditunmkan di Madinatt

mengenai perang. Setelah tuunrryra ayat ini, Rasuhrllah SAW memerangi oftulg-

orang yang memeranginya, dan tidak memerangi orang'orang yang tidak

memermginy4 sampai tunrnnya stnah Baraa'ah (AlTaubah). Abd bin Hrmaid

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai ayat ini, ia berkata, "Pdrasatrabat

Muhammad diperintatrkan memerangi oftIng{rang kafir."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir danlbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas lnengenai firman-Nya; lli;a3 1j ([tetanil ianganlah kamu

melampaui b atas),ia berkata, "Janganlah kalian membunuh kaum llanit4
anak-anak, orang-orang jompo serta oraiig y*g mengucapk*.:aqo

kepadamu dan menahan tangannya (tidak melibatkan diri dalam peperarigan).
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Jika'kalian melakukan [yakni memhrnu]r mereka], maka kalian telah melampaui

batas." IbnuAbu Syaibatr meriwayatkan dari UmarbinAMul Aziz, bahwa ia

berkata, "Sesungguhnya ayat ini mengenai kawn wanita dan anak-anak."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari AbuAl Aliyatr mengenai firman-

Nyar Jiiii A A4l pan firnah itu lebih besar bahayanya turi
pembinuhan), ia berkata, "syirik itu lebih berat (dosanya) daripada

pembunutran.'AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai ayat ini, ia berkata, "Murtadnya orang mukmin dengan kembali

menyembatrberhalaadalatrlebihberatbaginyadaripadadibunutrsecarahaq."

IbnuAbu Syaibatr, Abu Daud di dalam nasiHt-nyadan Ibnu Jarir,

meriwayatkan dari Qatadah _mengenai firman-Nya, + e# Si

+ iP e4-ni )?ni (Dan ianganlah ka^i memerangi

merelra di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di

tempat itu), iabe*,at4"Kecuali bila mereka memulai peperangan (di tempat

itu). Setelah itudihapus dengan firman-Nya;, b, ok! F l.:1Jr: @*
perangilah mereko itu, sampai tidak adafitnah lagi)"

IbnuAbu SyaibalL Abd bin Humaid danAbu Daud di dalam nasikh-

nya meriwayatkan dari Qatadah, bahwa firman-Nya: 'r*ij.,If;St
.,tVt ".-ii (Dan ianganlah tramqmemerangi mereka di Masjidil

Haram) daalirman-Nya, W g,'Jq # * )9#i iri ; lAtg:-
(Mereka bertanya kepadamu [MuhammadJ tentang berperang pada

bulan haram. Katakanlah,"Berperang dalam bulan itu adalah [dosaJ
Desar') (Qs. Al Baqaratr [2]: 217) tetapbolaku hingga kedua ayat ini dihapus

dengag ayat^yang terdapat di dalam suarh Baraa'att (At-Taubah), yaitu:

iigt L+'dt ;ri i ;i313 (M a ka b u nu h I a h o r a n s - o r a n s
musyirihn di mana'saja f;amu jumpai mereka). (Qs. At-Taubatr [9]: 5)

dan firnan-Nya: *ii- *PrZ-t3tz 3l-#3iir7*t loan
peroryilah orang-orang musyrik ilu semuonya sebogaimano merulu

memerangi kalian semuanya). (Qs. At-Taubah [9]: 36)
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Ibnu Jarir muiwayatkan dari Mujahid mengenai firman:Nya,i 6 l*
(Jilu meretra berhenti),ia berkata, "Jika mereka bertaubat."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail

meriwayatkan melalui berbagai jalur, dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

*r.ek <J F iF, (Danperangilahmerepa itu, sampai tidakada

fi tn ah I a gi), iaberkata,'6-Yaitu- mempesekutukan Allah. tli t#3
(dan [sehinggal lretaatan ita) dan kemumian tauhid hanya bagi Allah."

' Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai ayat ini, ia berkata, c'-Yalod- syirik." Dan mengenai fimran-

Nyar cn*IJfui S'$tt.5:ri)'3it*ttf (Jika merelm berhenti [dari
memusuhi kamuJ, maka tidak ada permusuhan fiogiJ: kecuali terhadap

orong-orang yang zhalim), ia berkata,'Tanganlah kalian memerangi kecuali

orrmg-oftulg yang memerangi kalian."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi mengenai firman-Nya:

*.i+i "fo 
(dan [sehinggal ketaatan rtu hanya semata-mat1 ultuk

Ailah'semat a), ia berkata "sampai kalian tidak menyembatr selainAllah:'

Dan, ia juga meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya:

it;:1ti'"3t (maka tidak ada permusuhan pagiJ, kccuali terhadap

orang-orang yong zalim), ia berkata, *Yaitu'mereka yang enggan

mengucapk atlaa ilaaha illallaah." Afbin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadatr-
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,r
? ttt1z
t-*gts

"7r*t e-;ii 4:ti ;h\ itr .:i ';ri"i& u'^A r, 5ry,* i;":;c f -e .*-'"6

@&+jr"*tJ'esir,t
"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patul

dihormoti berlahu hukum qishosh. Oleh sebab itu barangsiopa

menyerang komu, maka seranglah dia seimbong dengan

serangonnya terhadap kamu. Bertakwaloh kepadaAllah dan

ketahuilah bahwo Allah beserta orong-arang yang bertokwa"
(Qs.AlBaqarah [2]:19a)

:t4i *\?r';ti'i:r.:i lndon haram dengan butan haram),

yakni: Bila merekamemerangi pada bulanharam danmenrsak kehormatanny4

maka perangilah merekapada bulan haram juga sebagai balasan bagi mereka

dan sebagai hukuman atas tindakan mereka.

8);iS (dan pada sesuatu yang patut dihormarr) adalatrbenttrk

jamak dai fuurmah, seperti zhulumaat yangmerupakan bentuk jamak dad

zhulmah. Dinyatakannya untuk jam ak fuurumaa, karena yang dimaksud

adalatr bulan haram, negeri haram (tanah suci) dan kesucian ihram. Makna

hurmah adalatr yang syari'at melarang merusaknya.

Makna bl6. adalah musacrwaoft (persamaan). Pengertiannya:

Bahwa pada setiap yang dihormati berlaku persam&m hak, sehingga,

barangsiapa yang merusak sesuatu yang terhormat pada kalian, maka kalian

berhak untuk merusak sesuatu yang terhormat pada mereka sebagai balasan

yang sama. Ada yang mengatakan, bahwa ketentuan ini berlaku di awal masa

islam, kemudian dihapus dengan ketentuan perang. Adajuga yang mengatakarl

bahwa hukurnnya tetap berlaku bagi umat Mutrammad SAW dan tidak dihapus,

sehingga orang yang dirusak harta atau tubuhny4 maka ia boleh melalarkan
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hal serupa terhadap pelakunya. Demikian pendapat Asy-Syaf i dan yang

lainnya-

Sementara itu, ulama [ainnya mengatakan bahwa perkara-perkara

qishash hanya ditangani oleh para hakim, begitu juga perkara hatta,

berdasarkan sabda Nabi SAW: |#6 U F lj ,1,{'L1;r * ili;r;li 3(

(Tunaikanlah amanat kepada yang telah mem,berikan kepercayaan

kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah

mengkhianatimu).zta Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dan yang lainnya.

Demikian pendapat yang dikemukakan olehAbu Hanifatr dan mayoritas trlama

Maliki sertaAtha' danAl Khurasani. Pendapat pertama lebih mengena.

Demikianjuga yang dikatakan oleh IbnuAl Mundzir, dan yang dipilih oleh

IbnuAl Arabi danAl Qurthubi serta yang diceritakan olehAd-Dawudi dari

ly{alik.

Pendapat yang tersebut di atas dikuatkan juga oleh riwayat yang

menyebutkan bahwa Nabi SAW mengizinkan istri Abu Su&an untuk

mengambil dari hartanya sekadar yang mencukupi keperluannya dan

keperluan anaknya" dan ini adalatr hadits shahih'2ts Lain dari itu, tidak ada

yang lebih tegas dan lebih jelas daripada firman-Nyvl Us:;;Ai;
;<*-s:,;:;6 ,b,*it;.!d6 g. (oteh sebab itu barangsiapa

menyerang tnmi mqka seranglah dia seimbang dengan serongannya

terhadap koma). Redaksi ini sebagai penegasan redaksi yang pertama yaitu:

br'.iJlrSl go, pada sesuatu yang Patut dihormati berlaka

hukum qishash). Dan disebutkannya Penyerangan sebagai balasan karena

adaunsurkesenrpaaq yangtelatrdijelaskan

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkan, "Ketika

2t4 Shahih, Ad-Daruqutluri, 3/35; At-Tirmidzt nA danAl Hakim,2146 darihrdiirAbu
Hurairah yang di-sialufr-kan olehAlAtbanidalamAsh-Shahilnh,424, adapun redaksi

yang dimiliki oleh Ahmad adalah serupa,3l3l4 dar png lainnya.
215 Muttafaq alaih,Al Bukhari,5364 dan Mustim,3/133t dari haditsAisyah-
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Itasulullah SAW berangkat untuk umratr pada tatrun keenam Hijriyah, kaum

musyrikin menghalangi beliau memasuki Makkah dan mencegatrnya sampai

ke Baitullalr, jugamaighalangi kaum muslimin yang belsamabeliau Itu terjadi

pada bulan Dzulqa'da[ yaitu bulan png traram Oulan >ang dihormati, dilarang

berperang). Kemudian beliau merencanakan mengqadha'nya untuk masuk

Makkah di tahun berikutny4 maka pada tahun berikutrya beliau dan kaum

muslimin yang bersama beliau pun memasuki tvlakkah, dan saat itulahAllah

menyatakan berlakunya hukum qishash dalam hal itu melalui ayat:

b6 U;,,: V rt pi f\i,ai';:r:i 18 uta n har a m de n ga n b ut an

Itaram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum

qishash). "216Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan juga serupa itu
dariAbuAlAliyah. AM bin Humaid dan Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa

itu dari Mujatrid. Ia juga meriwayatkan seruia itu dari Qatadah. Ibnu Jarir

meriwayatkanjuga serupaitujugadari lbnuJuraij. \

Abu Daud di dalam Nas iLlny+Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu
Hatim danAl Baihaqi di q"t9- Sunan-nyameriwayatkandari lbnuAbbas

mengenai firman-Nya: i5 -3ti,-',e :6t,# (Oleh sebab itu barangsiapa

menyerang kamu\, firman-Ny u, zi'-' i':';l (Dan balasan suatu
keigla.ta_n.) !qr-.. Asy-Syuuraa la2l: 40) dan firman-Nya:

* e'6fj loan sesungguhnya orang-orang yang membela

diri sesudah teianiaya) (Qs. Asy-syuuraa $21: al) serta firman-Nya:
>-'FA 6l {Oan iika komu memberilun balasan) (Qs. An-Na[ [16]:
126),-iamengatakan- Ini dan yang senada dengan ini diturunkan di

Makkah. Saat itukaum muslimin masih sedikit, belum mempunyai kekuatan

yang cukup untuk menghadapi kaum musyrikin, sementara kaum

memperlakukan mereka dengan penghinaan dan siksaan, maka Allah
nremerintahkan kaum muslimin yang dianiaya agar m€lakukan pembalasan

sebagaimana penganiayaan yang ditimpakan kepada mereka, atau bersabar

216Ibnu Jarir,2/l 14.

748 TAFSIR FATHUL QADIR



danmernaaftan. 
,. ,.:

Setelatr Rasulullah SAW hijratr ke Madinah dartAllatr mengukuhkan

kekuatannya, Allah memerintahkan kaum muslimin agar menghentikan

keztraliman musyrikin terhadap inereka, dan agar tidak lagi mereka saling

menyerang seperti orang-orang jahiliyatr. Allah pun berfirman, op
,'i,-t - 4) til;'"33 f j;'Sri 1o an b ar angs i apa dibunuh s e c ar a

zhalim, maka sesungguhnya Kami telahmemberi kehtasaan kepado ahli

warisnya).(Qs. Al Israa' [1 7J : 33). Alatr menyatakaq bah\ lla a]tli warisnya

1ang beftak membalas pihak yang dizhalimi, sehingga tindak ke*aliman itu

dibalaskan. Adapun orang yang membela diri tanpa ahli warisnya" maka ia

telah bermaksiat dan berlebihan, karena berarti ia telah melakukan tindakan

yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan tidak rela dengan

ketentuan Allatl Th'ala"

Aku (Asy-syaukani) katakan batrwa ayat yang dinyatakan oleh Ibnu

Abbas RA sebagai penghapus dan penegas perkara-perkara 1lang difiujukkan

oleh ayat-ayat tadi yang dinyatakannya telatr dihapus dan ditegaskan itu,

sebenarnya konotasi dari firman-Nya: S'I-tl- 4)g;+'r33 (maka

sesungguhnya Kami telah memberi lrchtasaan kepada ahli warisnya)

(Qs. Al Israa' I I 7] : 33) adalah Alla]r memberikan kewenangan kepadanya

ahli warisnya (pihak yang diztralimi), yakni diwenangkan rmtuk menindak si

pembunuh dengan tindakan serupa yang dilakukaruryra. Karena itulahAtlatl

mengatak un, J6i ;J;i56 grtopi ianganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh). (Qs.Al Istaa' [17]: 33). Kemudian,

kalau kita anggap bahwa pengertian ayat tadi adalah sebagaimana yang

dikatakan oleh IbnuAbbas, itu berarti sebagai pengkhususan dalam perkara

membrnnrh yang dikemukakan s@ara umun oleh ayat-ayat tadi, bukan sebagai

penghapusnya, karena tidak ada yang dinyatakan di dalam ayat ini kecuali

tentang pernbunuhan, sementara ayat-ayat lainnya udi bersifat umum yang

mencakup ini dan yang lainnya. Ini dapat dinalar dari bahasa bangsaArab

yangmenrpakanpatokandalam menafsirkanKalamullatr S . T.
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Y#fi ;*pti j tx'-*l,i rfr* 1:, fi
'tx*-Ii:49'ot,

,f ai*li

"Don belanjahanloh (harta bendomu) di jalan Allah, dan janganloh

kamu menjatuhkon dirimu sendiri ke dalam kebinosaon, don

berbuot boiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orong4rrang yong

berbuat bai*. " (Qs.Al Baqarah [2]: 195)

Ayat ini mengandung perintatumhrk berinfak dijalanAllah, yaitujihad.

I^afazh ini bisa bennakna setiap yang bisa diseht fi sabilillah Huruf ba' pda
kalimat S*L.(dirimu sendin) adalatr sebagai tambalraq perkiraannya:

Walaa tulquu aidiyalam (danjanganlatr kamu jatulrkan dirimu sendiri). Ini

seperti dalam firman-Nya : :Jifr'of" &ri (fidafr*ohdia mengetalui

bahu,a sesunggufutya Allah melihat [segala perbuatawrya)(Qs. Al'Alaq

[%]: la).

Al Mubrad berkata, "Makna: ;,<,St (yang secata hafildr berarti:

tanganrrusendiri)adalatr: Bianfisilamfairlmus"taitll,karenainimenryakan

bentuk pengungkapansebagian yang memaksudkan keselunrhan, seperti

firmna-Ny", ]5--*J;$t7r3 (Maka adalah disebabkan oleh

perbuatan tonganmu sendiri)" (Qs. Asy-Syuuraa [a2]: 30)Adajugayang

mengatakan, batrwa ini adalatr sebagai perumpamaan. Dikatakan : fulaan
alqaa biyadihi fi amri kadzaa(Fulan melibatkan tangannya brakni dirinyal

ke dalam urusan anu), apabila menerima urusan tersebut. Karena orang yang

melibatkan dirinya ke dalam pep€rangaq berarti ia menghtrnskan pedangnya

dengan tangannya. Begitu juga perbuatan setiap orang dalam tindakan apa

ppn Ada juga yang berpendapa! batrwa perkiraannya adalah: Dan janganlatt

kalian menj atutrkan diri kalian dengan ulah tangan kalian sendiri.

;Sli::i adalatr mashdar dari hatatrayahtifu halaakan,halkon dan

tahlukotan, yakni: Janganlah kalian melakukan sesuatu yang dapat

membinasakan kalian. Ada sejumlatr pendapat dari pma salafmengenai makna
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ayat ini, insya Allah nanti akan dikemukakan. Yang benar, bahwa

penyimpulannya adalah berdasa*an ketmunan lafrzlrrya btrkanberrdasarkan

kektrususan sebabnya Jadi, setiap yang disebut meurbinasakan dalam urusan

agama maupun dunia, makatercakup oleh ayat ini. Demikian pendapat Ibnu

JeirAth-Thabad.

Di antara yang tercakup oleh ayat tersebtrt adalah: Seseorang yang

sedang dalam peperangan menerobs pasukan musuh padahal ia tidak martpu

untuk menyelamatkan diri dan tidak menyebabkan suatu akibat yang dapat

dimanfaatkan oleh kawan-kawannya sendiri. Mereka yang menitik beratkan

pada sebab tunnrnya ayat ini akan memandang bahwa hal itu tidak tercakup

oleh ayat ini, kanena mereka mengira batrwa hukum ayat ini tidak melebihi

dari sebab ditunurkannya, namun dugaan ini bertolak belakang dengan yang

difatrami dari batrasaq'a bangsa Arab sendiri'

T#rS (dan berbuat baiktoh), yakni: Dengan berinfak dan

melakukan ketaatan. Atau: Berbaik sangkalah terhadap Allah untuk

memberikan ganti pada kalian.

Abd bin Humaid, Al Bukhari danAl Baihaqi di dalam sunan-nya

meriwayatkandari Hudzaifah mengenai fimran-Nya :1: $ J.* AiH'f:
;<tidi j*-*I,irit3 1oo" infaktranlah fhartamuJ'di jalan Atlah,

dan jangailah kamu jatuhlran dirimu sendiri kc dalam kebinasaan),ia

berkat4 l\.tini ditunurkanmengenainafl(atl"

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Yaitu

karena tidak berhfak di jalanAllah krena taktrt miskin."

Abd binHumaid danAl Baihaqi jugameriwayatkan serupa itu dari

IbnuAbbas. Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarirjuga meriwayatkan serupa itu

dari Ikrimah. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dariAl Hasan. Abd

Ibnu Humaid dan Al Baihaqi di dalam Asy-SytbD meriwayatkan darinya, ia

berkat4 "Yaitu kebakhilan.
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Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Zaid binAslam
mengenai ayat ini, iaberkata, "Ada sejumlatr orangyang berangkat dalam
suatu missi yang dikirim oleh Rasulullah SAW tanpa bekal, mungkin karena
sebagai sanksi atau karena memang tidak ada bekal. LaluAllatr memerintatrkan
mereka untuk menafl<ahkan sebagian dari apa yang telatr dianugerahkanAllah
kepada mereka dan tidak membiarkan mereka menjatuhkan diri ke dalam

ArTahlukah adalatr binasanya orang karena kelapamn, kehausan dan
karena terus menemptrh perjalanan. KemudianAllah mengatakan bagr yang
mempunvaikelebihanharta,i*IiUftttbtzr;*f't(danberbuat
baiHah. sesungguhnya Allah menyttrai orang-oring yang berbuat baik).,,

Abd bin Humaid, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Al Baghawi di dalam
Mu jamnya, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatirn, Ibnu Hibban, Ibnu Mani'
dan Ath-Thabrani meriwayatkan daxi Adh-Dhahhak binAbu Jubair: Bahwa
kaum Anshar berinfak fi sabilillah dan benedekatu lalu mereka mengalami
paceklik, mereka pun berbunrk sangka dan tidak lagi melakukan itu, maka
Allah menrunkan ayat ini.

Diriwayatkan olehAbd bin Humaid,Abu DardAt-Tirmidzi dan ia men-
shahih-kanrry4An-Nasa' i, Abu Ya' la, Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim, AI Hakim
dan ia men-shahii-kannya, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
dr dalam sunan-nya dari Aslam Ibnu Imran, ia menuturkarl "Ketika kami di
Konstantinopel, saat itu pasukan Mesir dipimpin oleh uqbah binAmir,
semcrtara pastrkan Syam dipimpin oleh Fadhalatr lbnu Ubaid. [^alu murcullah
satu pasukan besar dari tentara Romawi, maka kami pun berbaris
menyongsong mereka. Kemudian salah seorang dari pihak kaum muslimin
melompat ke dalam barisan tentara Romawi sehingga menerobos mereka,

maka orang-orang berteriak,' subfuaanallaah,ia menjatuhkan dirinya ke
dalam kebinasaan.' Maka berdirilah Abu Ayyub, salah.seorang sahabat

Rasulullah sAw, lalu berkata, 'Hai orang-orang, kalian memang telah
menakwilkan ayat ini dengan penakwilan tersebut, padahal sebenarnya ayat
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ini ditunrnkan bedcenaan dengan kami kaum Anshr, yaitrt ketikaAllatr telatt

memuliakan agama-Nya dan memperbanyak para penolongnya, sebagian

kami berkata kepada sebagian lainrya secara sembunyi-sembunyi ketika tidak

ada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya harta trenda kita telatr sima, sementara

Allatr tetatr memuliakan Islam dan memperbanyak para penolongnya Apa

tidak sebaiknya menunggui trarta kiA dan membangum kerrbali apa yang telah

hilang dari kita?' MakaAllah menurunkan kepadaNabi-Nya sebagai bantahan

teftadapkami,ayat ,gJihi i*-*-trF3 !, fi -F 4ililsgn
infallranlah [hartamuJ di ialan Allah, dan ianganlah kamu jatuhkan

dirimu sendiri kc dalam kebinasaan).

Jadi ot-tahtutcoh (kebinasaan itu) adalatr tetap menjaga harta dan

memperbaiki perekonomian dengan meninggalkanperang (ihad)'"

Diriwayatkan olehAbd bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAl Mgndzir, Ibnu

Abu Hatim dan ia met-slwhrft -kannya, serta Al Baihaqi meriwayatkan dari

Al Bara' binAzib ia mengatakan saat menafsirkan ayat ini, *Yaitu orang yang

melalnrkan dosa dengan menjatutrkan dirinya sendiri dengan ulahnya sendiri,

lalu mengatakan, 'Allah tidak akan mengampuniku selamanya' ." AM bin

Humaid, IbnuAl Mundzir, Ibnu MardawailU Ath-Thabrani danAl Baihaqi di

dalam Asy-Syt'aD juga meriwayatkan serupa itu dali fut-Nu'man bin Basyir.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir mengatakan saat menafsirkan ayat ini, *Itu

adalatr (karena) keputus asaan." Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu

Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata' "At-Tahlukoh adalah adzab

Allall'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan daxi A$urrabman binAl Aswad bin

AM Yaghuts: Batrwa ketika mereka mengepung Dimasl'q, seorang laki-laki

menyerang musuh sendiriaru maka kaum muslimin mencela tindakannya itu.

I^alu hal ini sampai kepadaAmr binAlAslr, maka iapun mengirimkan utusan

untuk menyangkal itu, dan ia mengatakan, "Allah telah berfinnan:

^<.Ui 
j,31,Jiifl3l, (dan janganlah kamu iatuhkan dirimu

sendiri ke dalam kebinasaan)"
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- Ibnu Jarir meriwaya&an dari seorang satrabat mengenai firman-Nya,

\-t$tt (dan b erbuatbailrtah),ia berkata, "Tunaikanlah kewajiban.,, AM
bin Humaidjuga meriwayatkan serupa itu dari Abu Ishaq. AM bin Humaid
dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Berbaik sangkalatr

kaliankepadaAllall"
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L:q;li U';;:ir G p*i sf ly*U ?i i'*,
etsgi + L {Ji'!+t *kt';\A?st
dti 'ilrsi*:1+Q;?#x'ttuti*:1:*n"#*13lS ; 61i -9,ti t:hr.l

? a Ya a . a

qqi'*tr, fr 'J ffiS f'fr 1 ;;i6 4lii""=,ttl r*6frl;'';g4Vi *";rai 
^.-*i

uDan sempurnokanloh ibodah hoii dan umrah karenaAllah. Jika

hamu terkepung (terhalang oleh musuh atau korena sakit), maha

(sembelihlah) kurban yang mudah didapot, daniangan hamu

mencukur kepalamu sebelum kurbon sampai ditempct '- , 
;

penyembelihonnya. Jika ada di antara hamu yong sa&it atau ada ,

gangguan di kepolanya (lalu ia bercukur), maka;ia waiiblah

atasnya berjidyah, yaitu berpuosa atau bprsedekah atau be*uqbgq;

Apabila komu telah (merasa) amon, maka bogi siapa ya,4g ingin

mengerjahan umrah sebelum haii (di dalambulan haii), (waiih ia

menyembelit! kurban yang mudoh didapol renl!iika dio tidak

menemukannya (hewan kurban atau tidak mgwu), maka waiib

berpuosa tiga hari dalam masa hoii dan tuiuh hari (last) setelah

kamu pulong kemball ltu seluruhnya sepuluh (harl yang

sempurna. Demikian itu (kewaiiban membayarfidyah) hagi orong

yang keluarganyo tidak beroda (di sekitar) Masiidil Haram (orong-

orang yang bukon penduduk Makkah). Dan bertakwolah kepoda

Allah, dan ketahuilah bohwa Allah songat keras hukuman'Nyo'",

(Qs. Al Baqarah [2]: 196)
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?iifit,.(Dan sempurnakanlah ibadah haji ..) Para ulama

berbeda pendapat mengenai penyempumaan haji dan urnrah karenaAllatr.

Ada yang berpendapat, batrwa maksudnya adalah melaksanakan keduanya

tanpadisusr.piolehsesuatupunyangdapat dantidakpulaterlewat

syarat atau kewajibannya. Ini berdasarkan firman-Nyu, 'r)l:73 (Latu

Ibrahim menunaikanny-a). (Qs. Al Baqarah [2]: D$ dan firman-Nya:

$i ,tt?ryii*1I (Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai

malam). (Qs. Al Baqarah l2l: 187).

Sufyan Ats-Tsatri berkata'Menyempurnakan tnji dan umratt adalatt

berangkat hanya untuk melalaanakan keduanya tidak disemi dengan tujuan

lainnya" Ada yang mengatakan bahwa menyempurnakan keduanya adalatt

masing-masing dilaksanakan secara tersendiri, tidak tamattu' dan tidak pula

qiran. Demikianpendapat IbnuHabih

Maqatil berkata, "Menyempurnakan keduanya adalah tidak

menghalalkan pada keduanya apa-apa yang tidak layak bagi mereka."Ada

juga yang mangatakan batrwa menyempurnakan keduanya adalatr berihram

untuk haji dan umrah dari tempat tinggal keltrarganya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalatr menggrrnakan lrarta yang halal lagi

baik untuk membiayai perjalanannya . Iraya Allahakan dikemukakan sebab

firrunnya ayat ini dan pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari para salaf

tentang makna menyempunrakan keduaqa"

Ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya umratt" karena

perintatr menyempumakannya berarti perintatr melaksanakannya. Demikian

yang dikatakan olehAli, Ibnu Umar, IbnuAbbas,Atha', Thawus, Mujatrid,

Al Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Masruq, Abdullah bin

Syaddad, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Ibnu Al Jahn dari

kalangan trlama Maliki. Sementara Malih An-Nalfia'i danpara ulama Hanafi

sebagaimana png dituturkan oleh IbnuAl Mudzir dad merek4 batrwa unrah

hukumnya sunnah. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia sendiri

mengatakan wajib. Di antara yang juga menyatakan sunnah adalah Ibnu
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Mas' ud dan Jabir bin AMultah.

Di antara dalil yang dikemukakan oleh kelompok pertama adalah

riwayat dari Nabi SAW yang tercantum dalam Ash-Shahih,bahwa beliau

bersabda kepada para sahabatnya: :Pt'*r,S*'9ta A orS ;'
(Barangsiapa membawa hewan kurban, maka hendaHah ia berihlal

untuk haii dan umrah).217

Diriwayatkan juga dari beliau yang tercantum dalam Ash-Shahih,

Ad-Daraquthni danAl Hakim mengeluarkan riwayat dari hadits Zaid

bin Tsabit, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda , 1 ,;;t:'riri i;;it t 4' Ll.
'.lU 

$|r'l!ja gesungguhnya haji dan umrah adolah dua kewajiban.

Tidak membahayakonmu dengan yang mana saia engkau mulai)"zte

Kelompok lainnya berdalih denganriwayat yang dikeluarkan olehAsy-

Syaf i, Abdwrazzaq, IbnuAbu Syaibah danAbd bin Humaid mengenai

ayat ini dari Abu ShalihAl Hanafi, yang mana ia berkat4 "Rasulullah SAW

bersabda: L*?,,jrritVAi (Haii adalah iihad sedangkan umrah

adalah t athawwu22o [amal tambahar/sunnah]).

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Majah dari Thalhah bin

Ubaidullah secaramarfu'. Diriwayatkan oleh IbnuAbu Syaibatr, Abd bin

Humaid serta At-Tirmidzi dan ia men-shohih-kanrrya, dari Jabir: Bahwa

seorang lakiJaki bertanya kepada Rasulullah SAWtentang umrah, "Apakah

217 Shahih,AlBukhari, 1556 dari haditsAisyah RA.
zts Shahih,Muslim,2/886 dari hadits Jabir.
zte Dha' if Al]Hakim, I I 47 l.
220 Dha'il: IbnuMajah,2989. hadits ini disebutkan olehAlHaitsami dalaml/ Maima"

3/205, dania berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga olehAth-Thabrani dalam Al Kabir,

di dalamnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah, ia adalah pembohong,

yangdemikianinijugadisebutkanolehAlAlbani dalamAdh-Dha'ifah,200,iaberkata
bahwa hadits ini dho'if.
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wajib ataukatr sunnatr? Beliau uienjawab: P p t\f !'ij,I (Iidalc, tapi

mengerj alron umrah leb ih baik b agi lulian)"22r Mercka menanggapi tentang

ayat ini dan hadits-hadits yang menyatakan wajib, yaitu dengan

mengartikannya: Bahwa itu apabila umratr telah dimasukkan ke dalam haji,

yaitu setelatr memasukiny4 maka hukumnya wajib, dan ini tidak ada perbedaan

pendapat mengenai waj ibnya.

Walaupun pendapat ini tampak jaull namun sangat lalak untuk dijadikan

pedoman, karena ini merupakan hasil penyingkronan antara dalildalilnya,

apalagi dengan adanya pernyataan dari Nabi SAW yang tercantum dalam

hadits Jabir yang menyatakan tidak wajib. Berdasarkan pandangan ini, maka

dalil yang menunjukkan waj ibnya umra[ sebagaimana yang dikehrarkan oleh

Asy-Syafi' i dalarn Al Umm,harus dimaknai, bahwa surat yang dikirimkn

olehNabi SAWkepadaAmrbin Hazmitu, yakni: 'j;'li U' a i;;ir't:1
(Sesungguhnya umroh adalah hajir kecil).

Yang demikian seperti j uga hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al

Baihaqi dal an Asy-Syu' ab, yangmanaia berkat4 "Seorang laki-laki menemui

Nabi SAW lalu berkata, 'Berilah aku wasiat.' Lalu beliau bersabda:

$3 ,oa;r'#,'it-: ,i€}r €ii ,e,)'2tt'€) ,(* u of ri ilr ii:
';tt'tti$ ,*#u.'*Jbt ,'gt'#i ,:f t (Engkau menyembah Allah

dan t i dak m e mp e r s e lcut ulran-Nya de n gan s e suatu pun, m endi ri kan s hal at,

me nun ailcan zaknt, b erpuas a pada bulan Ramadhan, melaks anakon haj i
dan umrah, mendengar dan patuh serta menyatakannya dengon terong-

t e rangan dan t i dak menyembunyikannya)"222

Semua hadits yang seperti di atas, yang memadukan penyebutan haji

dan umrafr, semestinya dimaknai sebagai amalan yang paling utama, dan bahwa

22t Dha'if At-Tirmidzi, 93 l, Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan shaiift." Asy-Staf i

berkata, " Dha' if." Demikianjuga pendapatAlAlbani.
222A1 Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, 3th.429, dalam isnad'nya terdapat Sa'id bin

AbdurrahmanAl Jumahi, AlHafizhberkat4 "Iajujurtapi kadangjugamembingungkan."
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keduanya merupakan penebus dosa-dosa di antara keduanya, dan bahwa

keduanya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, dan

sebagainya (bukan dimaknai sebagai wajibnya umrah).

fr*f lf Vi*" kamu terkepung), al hashr adalah al fuabs

(tertatran). Abu Ubaidatt, Al Kisa'i danAl Khalil berkata "Dikatakan ' Ufoshira

bil maradh' (terhalang oleh penyakiQ dan 'Hushira bil 'aduww' (terhalang

oleh musuh)." Namun di dalam Al Mujmal karya Ibnu Faris dikatakan

sebaliknyq yaitu :' (Jfos;hira bil 'aduww' (terhalang oleh musuh) dan ' kushira

bil maradh' (tertralang olehpenyakit). hnuAlArabi mengrurggulkan pendapat

pertama, dan ia berkata, "Ini pendapat mayoritas pakar bahasa." Az-Zujaj

berkata, "Demikianlah pendapat semua pakar batrasa." Al Farra' berkata,

"Keduanya mengandung makna yang sama, baik untuk al maradh (prcnyalcrt)

maupun al 'aduww (musuh)." Abu Amr Asy-Syaibani menyepakati

pendapatnya, dan ia berkata, "flasharani asy-syai 'z dan afusharani asy-

syoi'u adalah fuabasani asy-syai'z (aku terhalang sesuatu)." Karena

perbedaan ini yang terjadi di kalangan para pakar batrasa, maka terjadi pula

perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih mengenai makna ayat ini.

Ulama madzhab Hanafi berkata, *Al Mufoshar adalahorang yang

terhalang mencapai Makkah setelah memulai ihram, baik karena sakit, musutr

ataupun lainnya." IJlama m adzlnbSyaf i dan ularna Madinah mengatakan,

batrwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah terhalang oleh musuh- Jumhur ulama

berpendapat, bahwa al mufushar adalah yang diakibatkan oleh musuh,

sehingga di tempat ia terhalangi itulah ia bertahallul fteluar dari ihram),

kemudian menyembelih hewan kurban bila ia membawany4 serta bercukur,

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pada

peristiwaHudaibiyyah

- .1.:,
,s:rQi'C'#Jj173 @aka [sembelihlahJ kurban yang mudah

di dapat),kata t-1 di sini pada posisi rafa' sebagai mub t ada' atau khob ar -

Yakni: Fal waajib (maka yang wajib), atatfa'alaikum (makahendaklah

kalian). Bisajuga pada posisi nashab,yak'm; Fanharuu(maka sembelihlatl)
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atau,fahduu mastaisara (maka sembelihlah ktrban yang mudatr didapat),

artinya: Ma tayassara (yang mudah). Dikatakan 'Yasura al amru' dan

'Istaisara al amru'(perkara itu mudah), seperti halnya 'Sha'uba' darr

'Ista'shaba' (sukar). Al Hadiyyu dar al hadyu adalah dua dialek yang

makrumya sama yaitujamak dari hadiyyah,yaitu yang dihadiahkan kepada

Baitullah berupa unta atau lainnya.

Al Farra' berkata, "Orang-oran gHijazdan Bani Asad meringankan

ucapan al hadyu (Jrakni tanpa tasydid),sedangkan Bani Tiamim dan para

pendahulu Qais dengan tasydid (yrkri al hadiyyu). Seorang penyair

mengatakan:

7tk"Aytg6,l:,
j;Irt.o;sL:r'.k

Aku bersumpah dengan Tuhan Ka'bah dan tempat shalat,

serta leherJeher hewan htrbinyang telah dilmlungi.

Selanjutnyaiaberkata,"Bentuktunggalalhadiltyuadalahhadiyyah.

Dikatakan j uga bentuk j amaknya uhud."

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai maksud firman-Nya:
'r:-ii 6 (yang mudah didapaf), Jumhur berpendapat, bahwa maksudnya

adalah kambing. Ibnu Umar, Aisyah dan IbnuAz-Zubair berkata, "Unta atau

sapi." Al Hasan berkat a, " Hadyu paling tinggi adalah unta, pertengahannya

sapi, dan paling rendanya kambing."

+ Lii'& &*ttiiill?$ (Dan iangan kamu

mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat

penyembelihannya). FirmanAllah ini adalah khithab untuk seluruh umat,

tanpamembedakan antarayang tertahan dengan yang tidak tertahan. Demikian

pendapat sejumlah ahli ilmu, sementara segolongan mereka berpendapat,

bahwa ini adalah khithab y angkhusus ditujukan kepada mereka yang tertatran,

yakni: Janganlah kalian bertalrallul dari ihram sampai kalian mengetahui bahwa

hewan hadyuyang kalian kirimkan ke tanah suci telah mencapai tempat
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penyemhlihannya, yaitu tempat yang dibolehkan untuk menyembelihnya.

Kemudian para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai tempat tersebut;

Malik danAsy-Syaf i mengatakan: Bahwa tempat itu adalah tempat

tertahan. Ini berdasarkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang

mana saat itu beliau tertalran pada tahun Hudaibiyah.

Abu Hanifah mengatakan: Bahwa tempat tersebut adalah tanah suci,
, t- - .,

berdasarkan firmanAllahTh'ala:,4i.4i St;Ji ItW* (Kemudian

tempat wajib [serta akhir masal merryembelihnya ialah setelah

sampai ke Baitul Atiq fBaitullah] ) " (Qs. Al Hali l22l: 33).Pandangan

ini disanggah, bahwa yang dituju olehlihithab ini adalah orang yang

amanyang memungkink4rurya sampai ke Baitullah

ulama Hanafi juga mengemukakan pendapat serupa ini mengenai

peristiwa Hudaibiyalq yaitg batrua sisi wilayahHudaibiyah merupakan

dataran rendah Makkah yang merupakan wilayah Al Haram (tanah

zuci). Kemudian disanggah lagi, bahwatempat penyembelihannya (pada

saat peristiwa Hudaibiyah) tidak termasuk bagian dari tanah suci.

t-a'-, €1i)tt ,r* (Jika ada di antara pamu yang sakit ") al

aayah.Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah setiap yang bisa disebut

sakit secarabahasa, danyang dimaksud dengan ganggunan adalah setiap

yang bisa disebut sebagai gangguan pada kepala, misalnya, kutu, luka atau

lainnya-

Dengan demikian makna ayat ini: Bahwa barangsiapa yang sakit atau

ada gangguan di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, maka ia harus

membayar fidyah. As-sunnahtelah menjelas tentang yang dimaksud oleh puas4

sedekah dan kurban di sini. Telah diriwayatkan di dalamr4sft -Shahih: "Bahwa

Rasulullah SAW melihat banyak kutu yang merayap di muka Ka'b binAjrah

yang sedang ihram, maka beliau bertanya: tl:J:tl it7 W";$ (Apoknh lwtu-

kutu di kepalomu itu mengganggumu?), ia menjawab, 'Ya.' Lalu beliau

menyuruhnya untuk bercukur dan memberi makan enarn orang miskin, atau
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menyemhtih seekor kanrbing, atau berpuasa selama tiga hali.'223 IbnuAMil

Ban menyebulkan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulam4

bahwa yang dimaksud dengan berkuban di sini adalah kambing.

Diriwayatkan dari Jumhur, bahwa puasa yang dimaksud pada ayat ini

adalah selama tiga hari, dan memberi makan (sedekatr) yang diinalsud adalatl

memberi makan enam orang miskin. Diriwayatkan dari Al Hasan, Ikrimah

dan Nafi', bahwa mereka berkata, "Puasa yang sebagai fidyah karena

gangguan tersebut adalah selama sepuluh hari, dan (bita berupa) pemberian

makan, maka memberi makan sepuluh orang miskin."Namun hadits shahih

yang telah dikemukakan menyangkal pendapat ini dan menggugurkan pendapat

mereka.

Malik, Asy-Syaf i, Abu Hanifah beserta para sahabatnya dan Daud

berpendapat, bahwa pemberian makan tersebut adalatr sebanyak dua mud

dengan ukuran mud Nabi SAW, yaitu dua mud Nabi SAW untuk setiap orang

miskin

Ats-Tsauri berkata, "setengah sfta' gandung atau satu sha' makanan

lainnya." Pendapat ini diriwayatkan juga dari Abu Hanifah. IbnuAl Mundzir

berkata, "Ini keliru, karena pada sebagian khabar Ka'b disebutkan, bahwa

Nabi SAW bersabda kepadanya, qu * * f 4 ?'*i';$4U:rb,
(Bersedelahlah sebanyak tiga sha' htrma lcepada enam orang miskin)"

Ada perbedaan riwayat tentang pendapat dariAhmad bin Hambal, suatu

riwayat menyebutkan bahwa riwayat darinya sama dengan pendapat Malik

danAsy-Syaf i. Adajuga yang meriwayatkan dariny4 bahwa bila memberi

makan berupa gandum, maka ukurannya satu zzdunhrk setiap orang miskin,

dan bila berupa kurma maka setengah s/za' untuk setiap orang miskin.

Kemudian para atrli ihnu berbeda pendapat mengenai fidyah ini, Atha'

berkata, "selama itu berupa darah (yakni penyembelihan hewan kurban),

223 Muttafaq alaih,AlBukhari, l814 dan l8l5 dan Muslim, 21861 drihadits Ka'ab.

762 TAFSIR FATHUL QADIR



maka dilaksarrakan di Makkah, dan bila itu berupa pemberian makanan atau

puas4 maka boleh dilaksanakan di mana saja-" Demikianjugapendapat ulama

madzhab Hanafi. Thawus danAsy-Syaf i mengatakan: Bahwa baik berupa

pemberian makanan maupun penyembelihan hewan kurban, hanya dilalalkan

di Makkatt, sedangkan puasa boleh di mana saja. Malik dan Mujahid berkata

"semuanya boleh dilakukan di mana saja." lnilah pendapat yang benar karena

tidak ada dalil yang mencntukantempat pelaksanaannya.

,: r4i}'# 6 ?i d yp \ d F e' -tTtf (Atab ita

lramu telah [merasal aman, maka bagi siapa yang ingin mengeriaknn

umrah sebelum haji [di dalam bulan haiiJ, [waiib ia menyembelihJ hadyu

yang mudah didapat),yakni.: Bila telah sembuh dari sakit. Ada juga yang

mengatakan, yakni bilatelatrterlepas dari rasatakut kalian terhadap musuh,

tidak seperti kondisi sebelumnya Pendapatyang menyatakan arnan dari musuh

lebih tepat daripada penggunakan kata aman yang dianikan hilangnya

penyakit. Sehingga dengan pengertian ini berarti menguatkan pendapat yang

menyatakan, bahwa maksud firman-Nya, ifit $f Qenpiiilea tramu

terlrepung), adalah terhalang oleh musuh. Sebagaimana firman-Nya:

l2'1 €.- ol{ uJ (Jiko ada di antara knmu yang sakit) menguatkan

pendapat yang menyatakan bahwa malsudnya adalahtelah hilangnyapenyakit

karena disebutkannya udzur penyakit secara tersendiri.

Kemudian ada perbedaan pendapat: Ap ak ahy ang khithab int khusus

ditujukan kepada mereka yang terhalang, atau berlaku untuk semua umat?

Jawabannya adalah sesuai dengan pendapat-pendapat tadi. Yang dimaksud

dengan tamattu' yatgdisebutkan pada ayat ini adalatr: Seseorang berihram

untuk umrah, kemudian bertahalallul ketika masih di Makkah, dan terus

berlanjut hingga berihram lagi untuk haji, sehingga dengan demikian telah

dihalalkan baginya apa yang tidak dihalalkan bagi orang yang sedang ihram.

Inilah penge rtian tamatta' darr istamta 'a. Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ahli ilmu mengenai bolehnya tamattu',balkanmenurut saya (Asy-

Syaukani) bahwa ini adalah cara pelaksanaan haji yang paling utama,
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sebagaimana yang saya kemukakan di dalam .Syar! Al Muntaqa (yakni Nail

Al Authar SyarfuAl Muntaqa).

Telah dikerndkakantentangperbedaan pendapat mengenai fimran-Nya:

,aii'n'9113 (wajib ia menyembetihJ hadyu yang mudah

didapat).

4i ;n3 lretapi iika dia tidak mendapatkannya ...) al aayah.

Yakni: tiarangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, baik karena tidak

ada uang atau tidak menemukan hewanny4 maka ia wajib berpuasa selama

tiga hari selama musim haji, yakni dari antara waktu sejak memasuki ihram

hingga hari penyembelihan. Ada yang mengatakan, yaitu berpuasa sehari

sebelum hari tarwiyah, pada hari tarwiyah dan pada hari Arafah. Ada juga

yang mengatakan, yaitu antara setelah berilnam untuk haj i hingga hari Arafall.

Ada juga yang mengatakan, yaitu melaksanakannya di antara sepuluh hari

pertama bulan Dzulhijjah. Adajuga yang mengatakaq yaitu selama berada di

Makkah. Dan, ada juga yang mengatakan, yaitu boleh melaksanakan tiga

hari itu sebelum berihram. Sebagian ahli ilmu membolehkan berpuas apada

hari-hari tasyriq bagi yang tidak mendapatkan hadyu, dan ada jugayang

melarangnya

fi;)t:tz7: (Dan tujuh hari [lagiJ setelah komu pulang

kemboli), mayoritas ulama membaca ayat ini dengan harakat knsrahpada

kata'o147.Sementara Zaid bin Ali dan IbnuAbi Abiatr membacanya dengan

nashab sebagai maful (obyek) dari fi'l muqaddar (kata kerja yang

diperkirakan), yaitu: Shuumuu sab' atan. Adajuga yang mengatakan, bahwa

kata ini di- 'athof-kan kepada k ata z1i3 ,sebab, walaupun lafazh ini maj rur

(berharakat kasrah),namun posisrnya nashaD. Jadi seolah-olah dikatakan:

fa shiyaamu tsalaatsari (maka berpuasa selama tiga ..). Yang dimaksud

dengar ar-rujzz' ftembali) di sini adalah: Kembali ke negeri tempat tinggal.

Ahmad dan Ishaq berkata, "Dibolehkan juga melaksanakannya di dalam

perjalanan (yakni sebelum sampai ke negerinya), dantidak dibatasi hanya

bila telah sampai ke negerinya. " Demikian j uga yang dikatakan oleh Asy-
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Syaf i, Qatadah, Ar-Rabi', Mujahid, Atha', Ikrimah, Al Hasan dan yang

lainnya. Sementara Malik berkata,'tsila telah kembali dari Min4 maka boleh

melaksanakan puasa tersebut."

Namun, pendapat pertama lebih mendekati kebenaran, karena telah

diriwayatkan secara pasti dalan Ash-Shahih darihaidts Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAWbersaMa: g1t\t lLj ,:4, G. f:7':i6'&$ ,V I ,rt
*1 lt- (B ar a n gs i ap a y an g t idak i e ndap at kan ft adyul, m aka he nda kl ah

ia berpuasa selama tiga hari pada musim haji, dan tuiuh hari [lagi]
setelah ia kembali kepada keluarganya).224 Di sini Rasulullah SAW

menjelaskan, bahwa kembali yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah

kembali kepada keluarganya.

Telah diriwayatkanjuga secara pasti di datamAsh-shahih darihadits

IbnuAbbas dengan lafazh: €:6i ,)\'e;rit.*.;i (... don tujuh hari

(agi) seteloh kalian kembali ke negeri-negeri kalian "Adapun flrmanAllah

SwT, +ki*jV.fn" seluruhnya sepuluh [hariJ yang sempurna),

padahal setiap orang pun tahu bahwa tiga ditambah tujuh adalah sepultrh,

adalah untuk menghalau keraguan orang yang mengira bahwa ini sebagai

pilihan, yaitu orang yang menduga bahwa itu sebagai pilihan antara tiga hari
....

pada musim haji atau tujuh hari setelah kembali dari haji. Demikian pendapat

Az-Zujaj.

SementaraAl Mubrad berkata, "Allah menyebutkan demikian untuk

menunjukkan jumlah bilangan agar tidak muncul keraguan dari orang yang

ragu, yaitu bagi orang yang mengira masih ada yang tersisa (yang belum

disebutkan) setelah yang tujuh hari itu."Adajuga yang mengatakaru bahwa

maksudnya adalah sebagai penegffiffi, sebagaimana ungkapan, 'Katabtu bi

yadi' (aku menulis dengan tanganku). Ada kalanya pula orang Arab

mengungkapan ungkapn seperti ini untuk selain bilangan-bilangan inu seperti

22a Muuafaq alaih, Al Bukhari, 169l dan l815 dan Muslim, 21901 dari hadits Ibnu

Umar.

TAFSIR FATHUT QADIR 765



ungkapan seorang pen),rair:

zl , s c. 'o t1 ..? - r
,-# ;,.€i Ot:il; &)ti

a
€Q J! -k a'')L)

Tiga dan dua, mako semuanya adalah lima
sedanglcan enam, lebih condong kcpada bagianleu.

Yang lainnya mengatakarl

t.. i. '- c r. c t .
gLXrJl d :A o? t>4t.

it;"615t iy :'At r?)
Tiga adalah sesuai hitungan, dan itulah hitunganht

dan enam (lagi) ketilu alat sudah masuk malam hari.

Itulah sembilan'dalam satu hari penyiraman

Dan minumnya seseorang di atas pematang adalah penyakit.

Lk Qtang sempurna), adalah penegasan lainnya setelah kalimat
sebelumnya (yang menyebutkan sepuluh), yakni menegaskanjumlah hari-hari

puasa itu agar tidak kurang dari itu.

4:;i +-;I;i 6*e /,]rli;r1J-{ d,g.'i (Demikian itu
[kew aj i b an m e m b ayar fi dy ah J b a gi o r ang yang ke lu argany a t i dak b e r a da

[di sekitarJ Masjidil l{aram [orang yang bukan penduduk MakkahJ)."

Ada yang mengatakan, bahwa kata penunjrk 4; kembali kep ada tamattu',

sehingga ayat ini menunjukkan, bahwa tidak boleh bertamatu bagi penduduk

Masjidil Haram (Makkah), sebagaimana yang dikatakan olehAbu Hanifan

dan para sahabatrry4 yang mana mereka megngatakarq "Barangsiapa di antara

mereka (penduduk Makkah) yang bertamattu', maka wajib membaayar dam.

Yakni dam pelanggamn yang ia sendiri (si pekurban) tidak boleh ikut makan

darinya"

Adajuga yang mengatakan, bahwa kata penunjuk itu kembali kepada

hukum, yaitu kewajiban puasa dan hadyu, sehingga hal ini tidak diwajibkan
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atas penduduk Masjidil Haram (Mal&ah), sebagaimana yang dikatakan oleh

Asy-Syaf i dan orang-orang yang menyepakatinya Yang dimaksud dengan:

{pi -r*ii cr}G XtilI & P t @ro"s vang *eluarganva tidak

berada [di sekitarJ Masi idil Haram) adalahorang yang bukan penduduk

tanah suci (bukan warga Makkah), atau tidak tinggal di tempat-tempat miqat

atau yang sejajar dengannya. Dan mengenai ini ada perbedaan pendapat di

kalanganparaimam.

ffti;fi3 (Dan bertalcwalah kepada Allah),yakni: Mengenai apa

yang telatr diwajibkan atas kalian pada ketentuan-ketentuan ini. Ada juga

yang mengatakan, bahwa ini adalah perintah unhrk bertakwa secara umum

dan peringatan tentang kerasnya siksaanAllatr SWT.

Ibnu Abu Hatim, Abu Nu'aim di dalam ,4 d-Dalail dan Ibnu Abdul

Barr di dalam At-Tamhid meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, ia

mengtr.u*an,"seoranglaki-lakimenemuiNabi SAWketikabeliaudiJi'irranal:,

saat itu orang tersebut mengenakan jubah dan ada bekas minyak wangi, oftlng

itu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku

untuk aku perbuat dalam umrahku?' Maka Allah menurunkan:

!.*ii'&ilJ;iJ, (Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah

l*rrro ,l,Uiq. Lalu Rasulullah SAW berkata, 'Mana orang yang tadi

menanyakan tentang Umrah?' Orang itu menjawab,' Ini aku.' Beliau bersaMa:

Uf e'^ibiti'*+ ,aw.tb'c.K o i ,yt^tii1f"'V'i";li'*'.
(Tanggatkan jubahmu dan cucilah bekos minyak wangi itu darimu.

Kemudian apo yong telah engkau kerjakan dalam haiimu, kerjakan itu

dalam umrahmu"). Hadits ini diriwayatkanjuga olehAlBukhari, Muslim

dan yang lafuurya dari haditsnya, namun pada riwayat keduanya disebutkan,

bahwa turunnya wahyu kepada Nabi SAW setelah pertanyaan itu tanpa

menyebutkan apa yang diturunkan kepada beliau itu."22s

z2s Muttafaq alaih,AlBul<hari, 1789 dan l8l5 dan Muslim,2/836 dari haditsYa'labin

Umayyah.
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Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya:

Yj{A$ ?il#j (Dan sempurnalanlah ibadah haji dan umrah
karena Allah). Ia berkata, "Engkau melaksanakan ihram dari daerah tempat

tingal kehrargamu" Hadits ini diriwayatkanjuga oleh IbnuAdi danAl Baihaqi

dari hadits Abu Hurairah secara marfu' .

Abdwrazzaqdan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia
berkat4 "Di antara kesempunraarulya adalah dengan menyendirikan masing-

masingnya (yakni menyendirikan haji dan menyendirikan umrah), atau

melaksanakan umrah di selain bulan-bulan haji."

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkata, "Sempurnanya haji adalah pada hari Nahr, yaitu setelah melontar

JumrahAqamah dan mengunjungi BaitullalL maka itu telah halal. Sedangkan

sempurnanya umrah adalatr setelatr thawaf di Baitullah serta (sa'id di) Shafa

dan Marw4 maka itu telah halal." Telah diriwayatfan banyak hadits mengenai

keutamaan haji dan umrafL namun kami tidak mengemukakarurya di sini.

Ibnu Jarir dan lbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai

firman-Ny 
^, fr# 3f (fetapi jika kamu terkepung), ia berkata,

"Barangsiapa berihram untuk haji atau umratr, kemudian ia terhalangi untuk

menuju ke Baitullah karena sakit yang menghalanginy4 atau karena dihalangi

musuh, maka ia berkewajiban menyembelih hewan kurban berupa kambing

yang mudah didapatkannya. Bila itu haji wajib (yakni belum pemah berhaji

sebelumnya), maka ia wajib mengqadha'nya, tapi bila inr terjadi dan ia pemah

melaksanakan haj i fardhrl maka tidak wajib mengqadha'nya."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya , ipi 6f (fetapi
jilra lramu terkepung), ia berkata, "Apabila seseorang b er-ihlal (memqlai

ihram) untuk haji lalu ia terhalangi, maka hendaklah ia mengirimkan hewan

kurban yang mudah ia dapatkan. Bila terbtrru-buru sebelum hewanlnltan itu

sampai ke tempat penyembeliharurya lalu ia mencuku rambtrt kepalanya, atau
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mengenakan wewangian atau menggunakan obat, maka ia wajib membayar

fidyah, yaitu hrpuasa, atau bersedekah, atau berkurban. Puasanya adalah

tiga hari, sedangkan sedekatrnya adalah tiga sha' untuk enam orang miskin,

masing-masing orang miskin setengah sha', adapun kurbannya adalatr seekor

lembirg."

eiftf (Apabila komu telah [merasal aman),ia berkata, "Bila

telah terbebas (dari halangan rttr) dan melaqiutkan ke Baitullah dari situ, maka

telah halal dari haji dan umrahnya, dan ia harus melaksanakan haji di tahun

berikutrya. Bila ia kembali tanpa melanjutkan dari situ ke Baitullah, maka ia

hans mengutangi haji danumxah Bila iakembali wfi*tomattu' (mengerjakan

umratr sebelum haji) padabulan-bulanhaji, maka iawajib menyembelihhewan

kurban berupa seekor kambing. Bila tidak menemukannya, maka berpuasa

tiga hari pada musim haji ditambatrtujuh hari setelahkembali." Ibrahim berkat4

"Lalu aku ceritakan hadits ini kepada Sa'id bin Jubair, ia berkata, 'Begitu

pula yang dikatakan oleh lbnuAbbas mengenai hadits ini semuanya."

Malik, Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu

Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbuHatim danAl Baihaqi di dal,arfisunan-nya

meriwayatkan dariAli mengenai firman-Nya : d.'4i b;;-it tJS gwaiit

ia menyembelihJ hadyu yang mudah didapat), ia berkata, 66-Yaitu-

karnbing.,, Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibah,A$ bin Humai{ Ibnu Jarir,

IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi juga meriwayatkan seperti

itu dari IbnuAbbas.

Asy-Syaf i di dalam,4/ (Jmm,Sa' id bin Manshw, IbnuAbu Syaibah,

AM bin Humaid, Ibnu Jarir danAl Baihaqi meriwayatkan [dari tbnuAbbas]

mengenai firman-Nya, 
".qi'C'#-i 

173 (wajib ia menyembelihJ

hadyu yang mudah didapot), ia berkata, "Sapi atau unta-" Lalu ada yang

bertany4 "Apa cukup dengan kambing?" Ia menjawab, "Tidak'"

ltmtmazzaq, Sa' id bin Manshur dan AM bin Humaid meriwayatkan

dari IbnuAbbas mengenai penafsiran firman-Nya: ';i Y (yang mudoh
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didqat), iaberkah" "Yang mudah ditemukan"' Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan darinya, iaberkat4'tsila banyak uang, makaberupa unt4 bila
tidak maka berupa sapi, dan bila tidakjuga maka berupa kambing.,'

IbnuAtu Syaibatr,Abd bin Humaid,IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu
Hatim meriwayatkan dari jalurAl Qasim, dari Aisyatr dan Ibnu Umar, bahwa

keduanya tidak memandang kurban 'yang mudatr didapat' selailn unta dan

sapi, sementara IbnuAbbas mengatakan,'Kulban yang mudatr didapat adalah

lembing."

Asy-Syaf i di dalamI I Umm,AMittrlrazzaq,IbnuAbu Syaibatr,Abd

bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak terjadi ifoshaar (terkepung) kecuali
pengepungan musuh. Adapun yang menderita sakit atau.tersesat, maka tidak
ada denda apa-apa atasny4 karenaAllah berfirmaq &lTtf (Apabila kamu

telah [merasal aman), sedangkan rasa aman itu hanya dari rasa takut.,,

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tidak
terjadi ifoshaar (te*epng)kecuali dari musutr." Iiajuga meriwayatkan serupa

itu dari Az-zuhri. Iajuga meriwayatkan dariAtha', ia berkat4 "Tidak terjadi

ihshaar (terkepung) kecuali karena sakit, musuh atau bencana." Ia juga

meriwayatkan dari Urwah, ia berkat4 "setiap hal yang menghalangr orang

ihralrr dinamakan dengal ifoshaar."

Al Bukhari meriwayatkan dariAl Musawir, bahwaRasulullah SAW

menyembelih sebelum bercukur dan memerintahkan para sahabatnya

melalrukanitu.226

Abu Daud di dalam nasikh-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny ", + L:lAi'!('- p;<;:Li;$ S, (Dan,
jangan lramu mencukur kepalamu sebelum hadyu.sampai di tempat

penyemb el ihannya), kemudian Allah memberikan pengecualian, yang mana

26 Shahih, Al Bukhari, I 8 I I ; Ahmad, I /7 6 dan I 57; Ibnu Majah dan Al Mwtaththa'
serta yang lainnya.
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Allah berfirman, t:a'; €.:'ok u- (Jilu ada di antara lcamuyang sakit)-

At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah, ia berkata,

"sungguh ayat ini ditun:nkan berkenaan dengartu, dan mengenai diriku ayat

it,, -.r,vutur. *r, ,-r1i'., i olJ'+r)i tb,-i rtatts # (Jika ada di.

antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya [lalu ia
bercuhtrJ)"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

l2'-; rS.- og # (Jilca ada di antara kamu yang sakit) yakni yang- Y l' .- t)
sakitparah."

IbnuAbu Hatim dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan darinya, ia be*at4

"Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah yang di kepalanya ada ganguan

atau luka. *tS,y 6t -+r)i (atau ada gangguan di kepalanya),

gangguan itu adalah kutu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkat4 "Berhurban yang

disebutkan dalam ayat ini adalah kambing." Iajuga meriwayatkan seperti itu

dari Ali . Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya ,'fi ,)lrr;\d ,r,3 @aka bagi

siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haii), ia berkata, "Bagi

siapa yang ingin mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji."AM bin Humaid

juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak. Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir

dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan, "Bahwa IbnuAz-Zubair mengatakan,

'Tamattu' (mengerjakan umrah sebelum haji) itrl bagi yang terkepung, bukan

yang tidak terhalangijalannya." IbnuAbbas berkat4 "Tamattu' itu bagi yang

terkepung dan bagi yang tidak terhalangi jalannya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dariAli mengenai firman-Ny ", l3titS6t
";ii ,!a;15L.'rr;3 # (Apabita kamu telah [merasoJ aman, *it-g er/ >(_

bagi siapayang ingin mengerjakan umrah sebelum haji) iaberkata, "Bila

menangguhkan umrah sehingga melaksanakannya bersamaan dengan haji,

maka ia hans menyemblih kurban."
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Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu

Abu Hatim danAl Baihaqi meriwayatkan dari Ali binAbu Thalib mengenai

firman-Nyu, 4$y*?V (maka ia [wajibJ berpuasa tiga hari),ia
berkata, "Sehari sebelum Tarwiyah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Bila
terlewat maka dijalani pada hari-hari Tasyriq."

Mereka, selain Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi, juga meriwayatkan

seperti itu dari Ibnu Umar, hanya saja ia berkata, "Bila terlewat, maka ia

melaksanakannya pada hari-hari Mina, karena hari-hari itu terrrasuk hari-

hari haji." Ibnu Jarir,Ad-Daraqtrthni danAl Baihaqijuga meriwayatkan serupa

itu dari Ibnu Umar secara mofu ' .IbnuAbu Syaibahjuga meriwayatkan sepefii

itu dariAlqama[ Mujatrid dan Sa'id bin Jubair. Ibnu Jarir meriwayatkan dari

IbnuAbbas, ia berkata, "Puasanya orang yangberiamattu'adalah anara

ihramnya hingga hari 'Arafah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, ia berkata, "Bila orang yangbertamattu' denganumrah

tidak menemukan hewan kurban, maka ia hanrs berpuasa tiga hari pada musim

haji sebelumhari'Arafah,walaupunhariketigabertepatandenganhari'Arafalr,

maka sempurnanya sudah sempuma (yang tiga hari itu), dan ditambah tujuh

hari lagi setelah kembali kepada keluarganya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan fu Aisyut , ia berkat4 "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, ,rLit 7y- 
p e6 ertr "ei6 "€:.6 e * I U

ar:S, ?6'i4 ir,-li iiitilr 
'& eojfr t U: (Barangsiapa yang tidak

membawa hewan kurban, malca hendaHah berpuasa selama tiga hari
sebelum hari Nahr. Dan bagi yang tidak berpuasa tiga hari [pada hari-

hari tersebutJ, maka hendaHah ia berpuasa poda hari-hari Tasyriq)2T7

Ia juga meriwayatkan dari Abdullah bin Hudzafah, bahwa Rasulullah SAW

menyurutrnya dan beberapa orang lainnya agar berkeliling di Min4 pada saat

haji wada', untuk menyerukan, ' Sesungguhnya ini adalah hari-hari makan,

minum dan ber&ikir padaAllah.' Maka kami tidak berpuasa pada hari-hari

227 Dho'i1: Ad-Daruquthni, 2/186122, ia berkata, "Yahya binAbuAnisah adalah dha'if. "
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itu kecuali puasa karena tidak mendapat kurb arr.))228

Ibnu Abu Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayalkan dari Atha'

mengenai firman-Ny u, ,(,.si -t+ii 6*e :*'t g:- i ur,at:t
(Demikion itu [kewajiban membayar fidyahJ bagi orang yang

keluarganya tidak ada [tinggalJ di sekitar Masjidil Haram [bukan
penduduk MakkahJ),iaberkata, "-Yakni- enam daerah sekitar, yaitu:

Arafah, Aranalr, Ar-Raj i', An-Nakfilatan, M arr Azh-Zhahrandan Dhaj nan."

Mujahid berkata "Mereka itu termasuk warga tanah suci." Ibnu Jarir dan

IbnuAlMun&ir darilbnuAbbas,iaberkata,"Merekatermasuk

warga tanatr suci." IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Umar.

22E HR. Ad-Daruquthni, 21187 135 dari hadits Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi.
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iibi:,t:;ti i:;il'- K it:g:'li3,fr ;i ;"as
iitbi; #ibo|?:r^*

"(Musim) haji itu adalah beberapa bulon yang telah dimakluml

Barangsiapo yong menetapkan niotnya dalam bulan-bulan itu akan

mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuatfasik dan

berbantah-bontohan di dalam masa melaksanakon hajl Dan apa

yang komu kerjakan berupa kebaihonrniscaya Allah
mengetoh uinyo. B erbekallah, dan ses ungg uh nya sebaik-baik bekal

adolah tokwa Dan bertakwolah kepoda-Ku wahai orong-orang

yang berokal! Tidok ada dosa bogimu untuk mencari karunio

(rezeki hosil perniagaan) dori Tuhonmu Maka apabila kamu telah

bertolak doriArafoh, berzikirlah kepadoAllah di Masy'aril Haram"

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebogoimana yong

ditunjukkan-Nyo kepadamu, don sesungguhnya kamu sebelum itu

benor-benor termasuk orong-orong yang sesot." (Qs. Al Baqarah

l2lz 197-198)

'#it{i (MusimJ haii itu adalah'beberapa bulan), pada kalimat

ini ada kalimat yang tidak ditampakkaq perkiraannya 
-jika 

ditampakkan-

adalah: Waqtul hajji osyhurun (musin haji adalah beberapa bulan), yakni:

Waktu pelaksanaan haji. Adajuga yang mengatakan bahwa perkiraannya -
jika ditampakkan-- adalah: Al hajjufi asyhurin (pelaksanaan haji adalah
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pada beberapa bulan). Dan, dengan perkiraan ini, maka posisinya menjadi

na shab firakni asyhur an) dengan dibuangkan parttkel i an, btkan r afa'

(bukan aqlfturun).

Al Farra' berkata, "Al Asyhur pada posisi rafa', karena maknanya

adalah: Waktu pelaksanaan haji adalah pada bulan-bulan yang telah

dimaklumi." Ada juga yang mengatakan, bahwa perkiraannya -jika
tarnpalrkarr- adaLah:Alhajjuasylruntma'lumaatin(lniiadalatrpelaksanaan

haj i pada bulan-bulan png telatr dimklumi)

Ada peftedaan pendapat mengenai bulan-bulan yang telah dimaklumi

itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Atha', Ar-Rabi, Mujahid dan Az'Zrthli

mengatakaq bafuwa itu adalatr: Syawwal, Dzulqa'dab dan seluruh Dzulhiiiah.

Demikianjug pendapat lvlalik. Sementara IbnuAbbas, As-Suddi, Asy-Sya'bi

danAn-Nakha'i mengatakan bahwa itu adalatr: Syawwal, Dzulqa'dah dan

sepultrtr hari dari Drulhiiiatr" DemihanjugaperraeaAbu tlanifabAsy-srfi'r,

Ahmad dan yang lainnya Pendapat ini diriwayatkanjuga dari Malik.

T?mpaknya perbedaan pendapat tersebuuut bertolak dari perbedaan

aktivitas haji setelatr hari Nahr. Ada yang mengatakaq batrwa seluruh bulan

Dzulhiiiah adalah termasuk waktuny4 sehinggp bila melewati (hari Nahr) maka

tidak berkewajiban membayar dam. Adajugayang mengatakarl batrwayang

termasuk walctunya hanya sepuluh hali saja dari Dzulhijjah f/akni sepuluh

hari pertama), sehingga bila melewatinya hanrs membayardam.

Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa tidak

boleh berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji, yaitu pendapatAtha',

Mujahid, Al Auza' i, Asy-syaf i danAbu Tsaur. Mereka berkata'tsarangsiapa

berihram untuk haj i sebelum waktu tersebut, maka ia bertahallul untuk umralU

dan ihramnya untuk haji tidak sah. Seperti halnya orang yang mengerjakan

shalat sebeltrm waktuny4 maka shalatrya tidak sah-"

Ahmad danAbu Hanifatr mengatakarl batrwa hukumnya maknrh saja.

Diriwayatkan juga pendapat senada dari Malih adapun pendapat yang populer
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darinya adalatr boleh berihram untuk h4ii sepanjang talnm dan tidak makruh.

Diriwayatkan juga pendapat seperti ini dari Abu Hanifatl Berdasarkan
pendapat ini, maka tmrus dilihd malsud pembatasan ruaktu haji dengan bulan-

bulan yang disebutkan pada ayat tersebut. Ada yang mengatakan, bahwa
nash ini hanya untuk mentrqitrkkan kzutamaannya

Pendapat yang membolehkan ihram untuk haji sepanjang tahun
diriwayatkanjugadari IshaqbinRatrawaitr,IbrahimAn-Naktn'i,Ats-Tsauri,

Al-Laits dan Ibnu sa'd, r4ereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala:

?iS ,/:il.q.;e'#,y*g f ;6#; (Mereka bertanya
kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah
tanda-tanda wahu bagi manusia dan [bagi ibadatJ fta7i) (es. Al Baqara]r

[2] : I 89). Mereka menetapkan ba]rwa semua bulan adalah waktu pelaksanaan

haj i, tanpa mengkhususkan tiga bulan saja- Kemudian argrrmen ini di*ggulr
bahwa ayat ini benifat tnnum, sedangkan ayat yang disebukan bersifrt khgsus,

sehingga yang khtsus didahulukan daripadayaog umum.

Di antara dalil-dalil yang mereka kemukakan untuk mengiaskan haji
kepada umra[ ba]rwa dibolehkan ihram untuk tmra]r sepanjang tatrun, maka

dibolehkanjuga haji sepanjang tatrun. Namun analogi ini bertentangan dengan

nashAl Qur'aru maka analogi ini batil. Yang benar adalatr pendapat golongan

pertarna bila memang yang dimaksud oleh asyhur yangdisebutkan di dalam

firman-Nya : '*ilit&i ([MusimJ haji itu adotah beberopa butan) adalah

lr*rusus tiga bulan yang telah ditentukan oleh nash atau ijma' . Tapi bila asyhur

adalah sebagai jarn ak dari syahr, maka berarti himpunan yang kecil antara

tiga sampai sepuluh, dan yang tiga itulatr yang diyakini darr wajib dijadikan
patokannya.

UrlZi,Qtang telah dimaHumi), makna aya ini, bahwa waktu haji
itu hanya satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan-bulan png telatr dimaklumi

di antara bulan-bulan dalam satu tatrun, tidak seperti umrah. Atau maksudnya:

Dimaklumi oleh keteranganNabi SAW, atau: Dimaklumi oleh pihak yang

dituju oleh ayat ini, yaitu tidak boleh dimajukan dan tidak boleh ditangguhkan
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(dariwaktunya).

?i L4,f;,# (Barangsiapa yang menetapkan niatnya

dalam bulan-bulan itu al<an mengerjakan haii), asal makna alfardhsecara

literal adalah celah dan pemutusan. Contohnya: Furdhah al qaus (celahbusr:r

panah),furdhah an-nahr (saluran stngai),furdhah al jabal (celah bukit)-

Kewajiban haj i adalah kelaziman bagi hamba yang merdeka seperti harus

adanya celah pada busur.

Ada yang mengatakan bahwa maknafar adhoadalah menj auhkan, ini

juga kembali kepada memutuskan, karena yang orang yang memutuskan

sesuatu berarti menjauhkannya dari yang lainnya (dari bagiannya). Makna

ayat ini : Barangsiapa yang telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji

pada bulan-bulan tersebut secara batin, dan melaksanakah ihxam secara latrir

serta bertalbiyah secara lisanyang dapat didengar orang lain. AbuHanifah

mengatakan, bahwa menetapkan dirinya adalatr dengantalbiyall atau dengan

hewan kurban dan menggiringkannya Asy-Syaf i berkat4'Cukrry

dengan meniatkan ihram untuk haj i."

Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, As- S uddi, Qatadah, Al Hasan, Ikdmah, Az-

Znhi,Mujahid dan Malik mengatakan, bahwa ili adakah bersetubuh.

Ibnu Umar, Thawus, Atha' dan yang lainnya mengatakaq bahwa iyi adalah

mengucapkan berkatajorok. Abu Ubaidah mengatakan, batrwa ili adalah

perkataan yang sia-sia (tidak berarti), lalu ia melantunkan:

,rtSJ
-o 1e tzqlrl qs)

Banyakfatamorgana yang sebenarnyo hanya lembah dataran rendah,

tuk sembunyikan kBsia-siaan dan perkataan yang tidak berarti.

Pola perubahan kata tersebut adalah Rafatsa-yarfutsu danyarfits;u,

dengan harakat dhommah datkasrah.

3r3i (berbuatfasik) adalahkeluar dari batas-batas syari'at. Ada

yang mengatakan bahwa maknanya adalatr menyembalih untuk berhala. Ada

Szzpr+
(:-:

, ,,
t;t],t .L'J{(_) l-
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juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalatr saling memanggil dengan

gelaryangbunrkAdajugayang bahwamalaranyaadalatrcelaan.

Yang benar, bahwa maknanya tidak dikhususkan dengan satu jenis

kemaksiatantertentu

Adapturmerekayangmengkhususkanmaknanya adalah karcmamemang

digunakan untuk mengungkapkan makna-makna tersebut dengan ungkapan

,3 5)i,sebagaimana firmanAllah SWT mengenai serrbelihan urtuk berhala:

+$i p.'bi q'tf pAtou binatang disembelih atas nama seloin

Allah).' (Qs. AlAn'aam [6] : I a) dan firman-Nya tentang saling memanggil

dengan gelar yang buruk: ,3r1,Ai'?':il) ua, {SrOuruk-buruk panggilan

ialah [panggilanJ yang buruk). (Qs. Al Hujuraat [49]: ll). Nabi SAW

bersabda mengenai celaan, Ut# Fr r? (Mencela seorang muslim

adaloh adalah kefasikon).22e Bagi orang yang telah mengetahui, tentu tidak

asing lagi, bahwa penggunaan sebutan,3 ; " lii untuk mengungkapkan suatu

jenis kemaksiatan tidak mengharuskan pemaknaannya denganjenis tersebut.

')tl.t4i (b e rb antah- b ant ahan) adalah derivasi dari jGj i, yairu
';ai 

O"ibunuhan). Adapun yang dimaksud di sini adalah bertengkar. Ada
juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah mencela. Ada juga yang

mengatakar; batrwa maksudnya adalah membanggakan nenek moyang. Yang

benar adalah yang pertama. Kata ini dibaca dengan nashabketiga hurufiry4

dan dengan rafa' ketigahurufrrya, j u ga dengan nashab yangkettga saj a dan

sebaliknya. Redaksi penafian pada redaksi ini bermakna larangan (ungkapan

redaksi ayat ini bemada penafian, namtrn bennakna larangan)
ti: t- 1-. -. 'inTiJZi;^!eilJ3tIs (Oan apayang kamu kerjakan, berupa

kebailan niscaya Allah mengetahuinya). Allah menganjurkan untuk

melakukan kebaikan setelah menyebutkan keburukan, dan menganjurkan

ketaatan setelahmenyebutkan kemaksiatan. Dan ayatini menur{ukkau batrwa

apapunyang mereka lakukan, maka semuaitudiketahui olehAllah, tidak

22e Muttafaq alar&, Al Bukhari, 48 dan I 815 dan Muslim, l/88 dari hadits Ibnu Mas'ud.
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ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.

b'i:F: iBerbekallah), adalah perintah untuk berbekal, karena

sebagian orangArab pemah berkat4'.Apa mungkin kita mengunjungi rumah

Tuhan kita lalu tidak ada yang memberi makan kepada kita?" Sehingga mereka

pergi haji tanpa membawa bekal, dan mereka berkata, "Kita bertawakkal

kepadaAllah SWT."Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: Berbekallah

kalian dengan amal-amal shalih untuk kembali kelak.

U'fii tfJi'#(rf (dan sesungguhnya sebaik-baik bekal

adal ah t akw o) adalah pemberitahuan Allah yang menyatakan bahwa sebaik-

baik bekal adalah menjauhi larangan, jadi seolah-olah Allah berkata,

"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menjalankan apa-apa yang

diperintatrkan kepada kalian, yaitu berangkat dengan membawa bekal, karena

sebaik-baik bekal adalah takwa." Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah: Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal dimana musafir bisa

mempertahankan diri dari kebinasaan dan desakan kebutuhannyatanpa harus

meminta-minta kepada orang I ain.

,: '',i'.if &V 9FG (Dan bertah,valah trepada-Ku wohai orang-

orangyang berakal!) khtilhab pada ayat ini dikhususkan bagi orang-omng

yang berakal setelah menganjurkan semua hamba untuk bertakwa, karena

orzxlg-orzillg yang berakal adalah mereka yang menerima perintahAllah dan

dapat mengejewantahkannya. (Albabb adalah bentuk jamak dari lubb) dan

lubbu latlli syai' in(isi segala sesuatu) adalah bagian terbaiknya

&) eJ-2:t1# iZ.+ Ai6 ;A (ridak ada dosa

bagimu untukmencari karunia [rezeki hasil perniagaanJ dari Tuhanmu).

lni adalah rukhshah bagi yang berhaji untuk melakukan perniagaan dan

sebagainya yang bisa mendatangkan rezeki. Inilatr yang dimaksud d engan al

fadhl (karanra) di sini. Seperti ini juga makna yang terdapat dalam firman

Altah Ta'ala: y, )# nl$:: ,et:$ aii$C (Maka bertebaranlah

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah) (Qs. Al Jumu'ah [62]:
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l0), yakni: Tidak ada dosa bagi kalian untuk rnencari karunia dari Tuhan

kalian di dalam perjatanan kalian yang untuk melaksanakan haji yang telah

diwaj ibkan atas kalian ini.

-,,*!ttSS (Maka apabila kamu telah bertolak),yakai: Apabila,\-
kamu telah bertolak. Dikatakan, " Faadha al inaa'u" (bejana telah penuh)

apabilatelahterisi airhinggaluber ke sisi-sisinya,"Rajulunfayyadh" (laki-
laki dermawan) yakni yang suka mengulurkan tangannya dengan pemberian.

Makna ayat ini: Fa idzaa afadhtum anfusalam (apabila kalian telah

menolakkan diri kalian), tapi redaksinya tanpa menyebutk an maf ul (darr

diterjemahkan 'bertolak'), seperti pada ungkapan: 'Dafa'uu min maudhi'i
ladzaz' (mereka bertolak dari tempat anu).

*f @rafah)adalah sebutan unfirk tempat tersebut, yakni tempat

wuquf. Mayoritas ulama membacanya dengan t amu in, dan tarw in bukan

untuk membedakan antara yarrg munsharif danyang ghairu munsharif,tapi

ini sama de ngdn nuun pada kalimat muslimiin.

An-Nuhas berkata, "Inilah pendapat yang bagus." Sibawaih
menceritakan dari sebagian orang Arab, bahwa' arafaat dibacatanpa tornv in.

Ia berkata, "Karena mereka bisa menjadikannya ma'rifah(yakni dengan

al if I am t a' r ifl , maka mereka membuan g t anw i n." Al Akhfasy dan ulama

Kufah menyebutkan harakat fothah padara' karena diserupakan dengan

ta' pada kata' Faathimah' .

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf. BilaAnda mengatakan, "Mengapa

tidak bisa di-tashrifl padahal ada dua sebab padanya, yaiuta'rif(kalimat
ini adalah definitiftanpa menggunak an alif lam ta' rifl ,dan kedua ta' nits?"

Aku katakan bahwa ta' n rs itu tidak lepas dari kemungkinan ditandai dengan

hurufra' pada lafazhnya (yakni ta' marbutha&) atau dengalnta' muqaddarah

(yang diperkirakan), sebagaimana kata 'Su'aad. Untuk kata yang pada

lafaztrnyatidakmengandung tzndata'nits,makabiladitambahkanalifsebelum

to'-nya(yang bukan ta' ta'nits) menjadi tanda jarrnkmu'annats. Ta' ta'nits
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pada kata ' Bintun' adalatr diperkirakan, karena la 'yang ada sebagai badal

daiwawu karena mengkhususkannya untuk mu'annats seperti halnya /a'
ta' nits,maka perkiraannya dibuang. Dinam akan' Arafaaf, karena orang-

orang saling berkenalan di sana. Ada juga yang mengatakan, karenaAdam

berjumpa (pertama kali di dunia) dengan Hawwa' di sana lalu mereka saling

mengenal. Adajugayang mengatakan selain itu IbnuAthiyyah berkata "Yang

benar, bahwaArafah adalah nama tempat seperti nama-nama tempa.t lairutya-"

Ayat ini dij adikan dalil untuk menyatakan wajibnya wuquf di Arafah, karena

bertolak itu hanya terjadi setelahnya.

Yang dimaksud dengan'Dzikrullah di Masy'aril Haram" adalah berdoa

kepadaAllah, di antaranya adalah dengan talbiyah dan takbir. Dinamakan

Masy'ar karena termasuk syl'ar, yaitu tandq dan berdoa di sana merupakan

syi'ar (tanda-tanda) pelaksanaan ibadah haji. DinamakanAl Haram karena

keharamannya ftesuciannya). Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan "dzikir" di sini adalah shalat Maglrib dan lsya di Muzdalifah secara

j**: Para ahli ilmu telah sependapat, bahwa sunnahnya adalatr seseorang

yang melaksanakan haji menjamak kedua shalat tersebut di Muzdalifatl Al
Masy'ar adalah bukit Qazah tempat imam berdiri. Adajuga yang mengatakan,

bahwa itu adalah lokasi yang terletak di antara bukit Muzdalifah, yaitu di

antara dua celahArafah hingga lembah Muhassir.

?t:ri tS l;b;ti (Dan berdzikirlah [dengan menyebut] Allah

sebagaimanayang ditunjukkan-Nya kepadamu). Kaaf di sini (yakni pada

kalimat(J)adalahna'twritkmashdoryangmahdzuf (sifatuntukmashdar

yang tidak ditampakkan), sedangkan ti adalah mashdar atatr lraafah

(semuanya), yakni: Berdzikirlah kepada-Nya dengan dzikir yang baik

sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada kalian dengan petunjuk yang

baik. Diulangnya perintah &ikir ini adalah sebagai penegas. Adajuga yang

. mengatakan bahwa yang pertama adalah perintatr dzikir di Masy'aril Haram,

sedangkan yang kedua adalah perintatr berdzikir secara ikhlash. Adajuga

yang mengatakarl bahwa yang kedua adalatnrntuk mengingatkan nikmat yang
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dianugeratrkan kepada mereka

Kata d{ padakalim at' 'Ai- ,i+ ol (Dansesungguhnya lcamu

sebelum itu..." tartpatasydid sebagaimanatersirat dari masuknya /ala pada

khabar-nya. Ada jugayang mengatakan, bahwa ol di sini bennakna i3
(tetah), yakni : Qad latnam (kamu telatr) . Dhamir (kataganti n.) pada kalimat:

# d kembali kepada al huda Qrctrxfuk). Ada juga lang mengatakan,

bahwadhamir ini kembali kepadaAl Qur'an.

Ath-Thabrani dalam I I Ausath dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Abu Umamatu ia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda mengenai fimran

Allatr Th'ala : 3.ii* fi-Ll 
tgJ!! 

[ms tm1 t 
"t, 

rtu adalah b eb er opa bulan

y ang r e I a h d i m a kl u m t1 ilit 1\ 2 t:;drit 2\ I ir g qra i tu :) Syaww al,

Dzulqa'dah dan Dzulhijjah)" Ath-Thabrani di dalam Al Ausath }uga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar secara marfu'. AlKhathib juga

meriwayatkan seperti itu dari IbnuAbbas secaramadu'. Sa'id bin Manshur

dan IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan seperti itu dari Umar bin Khaththab

secara m au q uf. Asy -Sy af i di dalam I I Umm,S a' id bin Manshur, Ibnu Abu

Syaibah, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan Ibnu Hatim juga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar secaramauqry' IbnuAbu Syaibah

juga meriwayatkan seperti itu dari IbnuAbbas,Ahta' danAdh-Dhahhak.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibah,Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Al Hakim dan ia men-s hahih-kattrrya

serta Al Baihaqi dalam Sunan-nyamelalui b-erbagai j alur, dari Ibnu Umar

mengenai firman-Nya, U;JrJ#1'&i (MusimJ haii itu adalah

beberapa bulan yang telah dimaHumi), iabetkat4"Syawwal, Dzulqa' dah

dan sepuluh hari dari Dzulhijjah."23o Mereka, selain Al Hakim, juga

23o Dha'i|,Al Haitsami dalam Majma' Az'Zava'id,31218, ia berkata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan di dalamnya terdapat Hushain

bin Muhariq." Ath-Thabrani berkata, "Kufi adalah tsiqoh daniuga dha'd, namun Ad-

Daruquthni dan perawi lainnya adalah dapat dipercaya."

Aku katakan: Ibnu Hibban berkata, Hushain bin Muhariq tidak boleh digunakan
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meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud. AM bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari

Ibnu melalui beberapa jalur peiiwayatan. IbnuAl Mtrn&ir, Ad-Daraquthni,

Ath-Thabrani danAl Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari AMultah bin

Az-Ztfiatr. Ibnu Abu Syaibahjuga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan,

Muhammaddanlbrallim

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai fimran-Nya' ?i Uri?,r.t
(Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan

mengerj alrnn haj i) laberkata"Barangsiapa berihlal (memulai ihram) untuk

haj i pada bulan-bulan tersebut. "

Berkenaan dengan hal di atas, Abd bin Humaid, IbnuAl Mundzir dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkat4 *Al Faradhadalah

ihram." IbnuAbu Syaibatr meriwayatkan dari IbnuAz-Zubair, iajuga berkata
* $arfi) al i hl aal (memulai ihram)." Ibnu Al Mundzir, Ad-Daraquthni dan Al

Baihaqi juga meriwayatkan darinya, ia berkata, "Faradha al hajjaadalah

berihram." Demikian halnya IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas,

ia berkata "Al Farradh adalah al ihloal (memulai ihram)." Diriwayatkanjuga

serupa itu dari sejumlah tabi in.

Asy-Syaf i dalam Al Umm,Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Tidak selayaknya seorang pun

berihram unttrk haji kecuali pada bulan-bulan haji, karena alasan fimranAllah

Ta'ala: iS$"*r'*t?i (MusimJ haji itu adalah beberopa bulan

yang telah dimoklumi) " Diriwayatkan juga serupa itu darinya oleh Ibnu

Abu Syaibatr, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan ia men-sft ahih-kawrya seta

Al Baihaqi . la dalam Al (Jmm,Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mardawaih dan Al

Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

sebagai hujjah, dan hal ini disepakati olehAl Hafizh Ibnu hajar sebagai manadalanAl-
Lisan.
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€t fi C ,lHt iil'oi fl.*'t (Tidak setayaknya seseorqng
berihram untuk haji kecuali pada bulan-butan haji)

Ath-Thabrani meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata *Rasulullah

SAWbersaMamengenai firman-Nya, ?i C St:g 1: ,j,; 1:, t r-1
(molra tidak boleh rafas, berbuatfosik dan berbantah-bantahan dalam
mqsa mengeriakan"lri,l. q,?i ,'O'fijt, ,L.ur:A. ,Afi ,U:ji
*A j*jr ,)t:rq 1)rr;r-r',& (Ar-rafats ' iioUn ungkapan

p e r s e t u b u h an y an g d i I o n t ar kan kep ada w anit a. Al fus uuq adal ah s e mua
bentuk kemaksiatan. Al jidaal adolah bertenglcarnya seseorang dengan
teman)"z3r Ibnu Mardawaih dan Al Ashbahani dalam At-Targhib
meriwayatkan dariAbu Umamah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda:
,LY t :ej1y,i qtKt: qd, ,O:; tj @alaa rafatsa adatah tidak
boleh melakukan persebutuhan. walaa fusuuqa adolah tidak boleh
melakukan kemaksiotan dan tidak pula kedustaan).,,

Sa'id bin Manshur, IbnuAbu syaibah, Abd bin Humaid, Abu ya'la,
Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaq i dr dalam smormyameriwayatkan
melalui berbagai jalur, dari IbnuAbbas mengenai ayat ini, iaberkata,,,Ar-
rafats adalah persetubuhan, alfusuuq adalah kemaksiatan, sedangkan a/
j idaal adalatr berbantah-bantahan."

Ibnu Jarir dan IbntlAl Mundzirjuga meriwayatkan serupa itu darinya.
IbnuAbu syaibah danAth-Thabrani di dalam Al Ausath meiwayatkan dari
Ibnu Umar, ia berkat4 "Ar-rafats adalatr menyetubuhi isfr, alfusuuq adalah
mencela, sedatgkan al j idaal adalah berbantah-bantahan.,,

Diriwayatkanjuga serupa itu darinya oleh Sa'id bin Manshur, AM bin
Humaid, Ibnu Jarir,IbnuAbu Hatim,Al Hakim dan ia men-s hahih-kannya
sertaAl Baihaqi. Diriwayatkanjuga serupa dengan yang tadi dari sejumlah

23rAlHaitsamimenyebutkannyadalam Majma'Az-Zawa'id,6/3lg,iaberkata,..Ath-
Thabrani dari syaikhnya,yahyabin utsman bin shalih dari Suwar bin Muhammad bin
Qais, keduanya adalah layyin dantelah di+siqai-kan, dan perawinya adalah shahih.
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tabi' in dengan ungkapan yang beragam.

AM bin Humai4 At Bukfiari, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Biasanya warga Yaman

melaksanakan haji tanpa membawa perbekalaru mereka mengatakan,'Kami

oftulg-oftnlg yang tawakkal.' Setelatr sampai, mereka meminta-minta kepada

orang lain, makaAllah menunrnkan ayat: -4Ai :CIi F lf biJ::F:
(B e rb elrall ah, dan s e s ungguhny a s e b a ik-b aik b e lal adal ah t ahtt a) "

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata "Dulu

orang-orang berangkat dari keluarga mereka tanpa membawa perbekalan,

mereka mengatakan,'Kami akanmengUnjrurgi Baitullall mana mungkin kami

tidak diberi makan.' Maka tunrnlah ayat ini."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia

berkata "Dulu apabilamereka berihrarn dan membawa perbekalaq mereka

jusmrmembr:angnya,lalumerekamencaribelollainrryalaluAllahmelnrnrnkan:

u'fii )fti'# !fb:i?: (Berb ekattah, dan s.esungguhnya

sebaik-baik betral oditah talcwa). Maka mereka pun dilarang bersikap

demikian, dan mereka diperintahkan untuk berbekal roti, tepung dan terigu."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari lbnuAz-Zubair, ia berkata, "Dulu orang-

orang saling mengandalkan pada orang lain mengenai masalah bekal, maka

Allah memerintahkan mereka untuk berbekal." Telah diriwayatkanjuga dari

sejumlahtabi'in seperti yang diriwayatkan dari para satrabat.

Sa'id bin Manshur, IbnuAbu Syaibah, Abd bin Humaid, Abu Daud

dan Ibnu JaIiI meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, "Dulu mereka tidak

melalcukan jual beli dan perniagaan pada musim hari, mereka mengatakan,

'(Ini adalah) hari-hari untuk berdzikir kepadaAllah.' Mdka turunlah ayat:

'CG Ai, A (n aot a da do s a b a gi mu) al aay ah" Diiriwayatkan j uga

serupa itu darinya olehAl Bul'*rari danyang lainnya.

Diriwayatkan juga olehAbd bin Humaid, Abdurrazzaq, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Abu syaibah, Abu Duad, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Jarir, Ibnu
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Abu Hatim, Al Hakim dan iamervshahr%-kannya sertaAl Baihaqi dari umamatr
At-Tamimi, ia menuturkan" "Akir katakan kepada Ibnu umar bahwa kami
adalah orang-or-ang yang suka menyewakaru apakah kami memperoleh haji?
Ibnu umar berkata,'Bukankah kalian tirawaf di Baitullalr, dan di antara Shafa

dan Marwa, wuquf di Arafah, dan melontarjumrah-jumrah dan mencukur
rambut kepala kalian?'Akujawab, 'Tentu.'Ia berkata lagi, 'pemah ada

seorang lakiJaki yang datang kepada Nabi SAW lalu menanyakan hal seperti

yang kamu tanyakan kepadaku, namun beliau tidak menjawabnya sampai

Jibril mennrunkan kepada beliau ayat : fu i ;* j Zq AiG ;-I
&); (Tidak ada dosa bagimu mencari karunia [rezeki hasil
perniagaanJ dari ruhanmu), lalu Nabi sAW memanggil orang tersebut,
kemudian membacakan ayat itu dan beliau bersabda, L# "Ci (Karian
adalah para haj)-ztz

AI Bukhari danyang lainnya meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia
membaca: 'g,ji, fti e'€Jr'qy*t r:riE oi Lq "# jg lrrao* oao
dosa bagimu untuk mencori karunia [rezeki hasil perniagaanJ dari
Tuhanmu pada musim haji)233 Abdurrazzaq, IbnuAbu Syaibah, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Az -Zubar,
bahwa Ibnu Az-zrfialr juga membacanya seperti bacaan IbnuAbbas. Ibnu
Abi Datrd meriwayatkan di dalamAl Moshafurtbahwalbnu Mas'ud juga

membacanya demikian.23a

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia
berkata, "Dinamai Arafah, karena Jibril mengatakan kepada Ibrahim AS
setelah ia melihat cara-cara pelaksanaan haji, ' 'Arafta?' [Apakah kamu
mengetahui/mengerti?]."Diriwayatkanjuga seperti itu oleh IbnuAbu Hatim
dari Ibnu Umar. Diriwayatkanjuga seperti itu olehAb dtxrazzaqdan Ibnu

232HR.Al Hakim,ll449, iaberkata, "Hadits ini shahih, dandisepakati olehAdz-Dzahabi
dan Ibnu Jarir Ath-Thabari, 2/ I 64.

83 S hahih, Al Bukhari, 45 I 9.
2xHR. Abu Daud dalam ,{ I Mashahif,h.64.
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JarirdariAli.

Dalam hal ini IbnuAbu Syaiba[AM bin Humai4 Ibnu Jarir, IbnuAbu

Hatim danAl Baihaqi di dalam Sz nan-nyameriwayatkan dari Ibnu Umar,

bahwa ia pemah ditanya mengenai Masy'aril Haram, ruImgn ia diam saj4

hingga ketika hewan-trewan tunggangan tetah sampai di MuzdalifalL ia berkata

"Ini adalah Masy' aril Haram." Diriwayatkanjuga darinya olehAbdurrazzaq,

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim sertaAl Hakim dan ia men-

shahih-kanrry4 bahwa ia berkata, "Al Masy'aril Haram adalah seluruh

Muzdalifah." Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir danAl Baihaqi

dalam Sunan-ny a meriwayatkan darinya, ia berkata, *Yaitu bukit itu (bukit

Quzah) dan sekitamya." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Abbas. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan

darinya, ia berkata, "Yaitu yang ada di antala dua bukit yang menyahrkan

Masy'ar."

IbnuAbu Hatim danAth-Thabrani merivuayatkan dari IbnuAz -Zrfiai{-

mengenai firman-Ny a: lLulu. k lt:p';ft (Dan dzikirlah [dengan

menyebutJ Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu), ia

berkata, "Ini tidak bersifat umum, tapi ini bagi warga daerah-daerah yang

bertolak dari Jam' a, sedangkan orang-orang lainnya bertolak dari Arafah,

makaAllah menolak itu lalu menurunkan ayut' ;rdl bi$l
;Ai (Kemudian bertolaklah knmu dari tempat bertololotya orang

banyak [ArafahJ)" (Qs. Al Baqaratr [2] : I 99). AM binHumaid meriwayatkan

dari Sufran mengenai firman-Nya , # d;'b o! (Oan sesunguhnya

kamu sebelum itu),iaberkata, "sebelum turunnyaAl Qur'an (yakni ayat

ini)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

iit*:i;,$;;reotl @an sesungguhnya kamu sebelum itu

benar-benar termasuk orong-orang yang sesot), ia berkata, 66-Yalgri-

benar-benar termasuk golongan yang tidak tahu."
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@,,rt b aifi e a 61 thi AQv-vlj
;* 6 ;; q 3)i a e.; L4j J*' ;,.i{:
ir:k q 4 r{,rfif e )si qtb uil {aL
L,
,7,4,i1 ac,-1 e';i isipi$ + @ jqi er'i'tit
'e./-,F-* r;rtl,3';t,yt * fi,* w,t A J# *J

@'u)i g t, {;i'ilkt'ifr i ;;i:r'#i
"Kemudian bertolaklah kamu dori tempat bertolaknyo orong

banyak (Arofah) don mohonlah ampunon kepadaAllah;
sesungguhnyoAllah Maha Pengampun tagi Moha Penyoyang.

Apabila komu telah menyelesaikon ibadah hajimu, maka

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimona kamu

menyeb ut-nyeb ut (membangga-banggakon) nene k moyangmu, ata u

(bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu Maka di antara

manusia ada yong berdoa, 'Ya Tuhan komi, berilah kami (kebaikan)

di dunia,' dan tiadoloh baginya bahagian (yang menyenonngkan)

di akhiral Dan di ontaro mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kam4

berilah kami kebaikan di dunia don keboikan di akhirot, dan

peliharalah kami dari siksa neraka.' Mereka itulah orong-orang

yang memperoleh bagian dari apa yang mereka usahokan, dan

Allah sangat cepat perhitungan-Nyo. Dan berdzikirlah (dengan

menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa
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ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada

dosa baginya Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan

(keberangkatannya dari dua hari itu), mako tidak ada dosa pulo

baginya, bagi orang yang bertakwa Dan, bertakwalah kepada

Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkon kepada-

Nya' (Qs.AlBaqarah [2]: f99-203)

Ada yang berpendapat, bahwa firrran-Nya, i$i (Kemudian

bertolaHah kamu...) adalah khithab yang ditujukan kepada para ksatria

Quraisy, karena mereka tidak wuqufbersama ofttng-oftIng yang lain di Amfall

tapi mereka wuquf di Muzdalifah, yaitu aati ru Haram, maka mereka

diperintatrkan demikian. Berdasarkanpengertian ini, mal<a j A ti"i t"rfirngsi

sebagai 'athaf(putkel sambung) yang mengaitkan antar kalimat tidak secara

urut. Ada juga yang berpendapat, bahwa lhithab iruberlaku untuk semua

urnat

Yang dimaksud dengan ;Ai adalah Ibrahim, yakni: Kemudian

bertolaklahkaliandaritempatbertolalaryalbrahim. Sehingpkemung[<inannya

sebagai perintah bagi mereka untuk bertolak daliArafall, dan kemungkinan

juga ini pertolakan yang lain, yaitu yang dari Muzdalifah. Berdasarkan

pengertian ini, maka j ai ti"i dimaknai sesuai makna aslinya, yaitu unttrk

mengtrutkan. Ibnu Jarir Ath-Thabari mengunggulkan pendapat terakhir ini.

Kemudian mereka diperintahkan beristighfal, karena mereka di lokasi-lokasi

rahmat dan diterimanya permohonan serta tempattempat yang diijabah. Ada

juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Dan mohonlah ampunan

untuk yang menyelisihi sunnah Ibrahim, yaitu wuqufrryakalian di Muzdalifah,

tidakdiArafah.

Yang dimaksud dengan z anasik adalatr amalan-amalan haji- Contoh

pemaknaan ini adalah sabda Nabi SAW, i{dtl ,? b:b (Contohlah

darilu untuk manasik kolian)23s yakni: Apabila kalian telah selesai dari

235 Shahih,Muslim, 2/943 danAhmad, 3/318 dan 366 dari hadits jabir binAbdullah.

TAFSIR FATHUT QADIR 789

r



pelaksanaan arnalan-amalan haji, maka berdzikirkan kepadaAllatr. Ada juga

yang berpendapag batrwa yang dimaksud dengfnjnryTik adalatr sembeliharu

dan Allatr SWT mengatakan, pr,4t;;f S (Sebagaimana lmmu
m enyebut -nye but [m e mb angga-b an ggakinJ ne ne k moyang kamu),
karena dulu orang-orangArab, apabila mereka telah selesai mengerjakan
haji, merekamendiami Juurah lalumenyebut-nyebutkankebanggaanmengenai

nenek moyang mereka dan kisah hidup para pendahulu mereka, makaAllah
memerintatrkan mereka untuk ber&ikir kepada-Nya sebagai ganti dari itu,
dan menjadikan dzilsulah itu seperti mereka menyebut-nyebut nenek moyang

mereka atau lebih dari itu

Az-Zujajmengatakan,bahwaf irman-Nya,i*iii{ataulbahkanl
berdzikirlah lepih banyak dari itu). pada posisi khafadh sebagai 'athaf
pada kalimat 3 f s, mak:,:rrrrya: au ka asyaddi dzitaan (Ml.k arrberdzikfulah

dengan yang lebih banyak dari itu). Bisa juga pada posisi nashab,yakni:
udzlatruuhu asyadda fuilvan @erdzikirlatr kepadanya dengan dzikir yang

lebih banyak dari itu).

Disebutkan pula dalam Al Kasysyaf:Bahwa kalimat ini sebagSi ?n:f
pada kalimat yang di-idhafah-kan kepada -{rli pada kalim at: K f k,
sebagaimana ungkapan,"Ka dzilwi quraisyin aabaa'ahum au qaumun

asyadda minhum dzilranu (sebagaimana orang-orang Quraisy menyebut-

nyebut nenek moyang merek4 atau kaum lain yang menyebut-nyebut lebih

dari itu).

'Jt{; {Ai a* (Mata di antara monusia ada yang berdoa

...) al aayah. Setelah Allah SWT menunjukkan para hamba-Nya untuk

berdzikir kepada-Ny a, y angmana doa j uga merupakan salah satu bentuk

dzikir, Allah menyatakan bahwa manusia yang berdoa itu terbagi menjadi dua

bagian, yaitu pertama: yang memohon bagian di dunia dan tidak
memperdulikan bagian di akhirat kelak, dan kedua: Memohon keduanya.

Maful (obyek) dari kata kerja L3l; (berilah kami) mahdzuf (tidak

ditampakkan) ,yakni: Maa nuriid (apayangkami inginkan) ataumaa nathlub
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(apa yang kami mohonkan) , dartwowu pada kalimat:

t CS (Dan tiadalah baginya) adalah wawul haal (keterangan

keadaan) dan kalimat setelahnya adalahjumlah haaliyaft (kalimat yang

menerangkan kondisi). l/ Kholaaq adalah an-nas hirD (bagian), yakni : Orang

yang berdoa ini tidak memperoleh bagian di akhirat, karena keinginannya

terbatas pada dunia saj4 tidak menginginkan yang lainnya dan tidak meminta

selainnya. Pada redaksi berita ini mengandung larangan untuk membatasi

permohonan hanya pada unsan dunia saja, sekaligus mengandung celaan

bagi yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai makna dua kebaikan yang

disebutkan di dalam ayat ini. Ada yang berpendapat, bahwa keduanya adalah

akibatbaik yang diminta oleh onlng-onmg shalih untukkehidupan dunia, dan

nikmat swga serta keridhaan Allah yang mereka minta untuk kehidupan di

akhirat kelak. Adajuga yang mengatakan, bahwayang dimaksud dengan

kebaikan di dunia adalah istri yang cantik, sedangkan kebaikan di alrtrirat

adalah bidadari. Adajuga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

kebaikan di dturia adalah ilmu dan ibadah. Dan, adajugayang mengatakan

selain itu. Al Qurthubi berkat4 '?endapat yang dianut oleh mayoritas ulama

adalah, bahwa yang dimaksud dengan kedua kebaikan itu adalah kenikmatan

dunia dan kenikmatan akhirat." Lebih jauh dari itu ia berkata "Inilatr pendapat

yang benar, karena lafazh ini mencakup semua itu, sebab kata lZ.L
diungkapkan dalam bentuk nokirah (tanpa alif lam ta'riJ) dalam redaksi

doa, sehingga mencakirp semua kebaikan sebagai gantinya, sedangkan

kebaikan akhirat disepakati bahwa itu adalah surga."

l-p (dan peliharalah kami) asalnya adalah 'auqinaa',lalu huruf

w aw u-ny a drbuang sebagaimana pada kata' Yaq i i, karena terletak di antara

ya'danlrasrah,sepertikata*ya'idu"(daikatawa'ada).Demikianpendapat

ulama Bashrah. Sementara ulama Kufah berkata, "Hunrf wawz-nya dibuang

untuk membedakan antara lazim (ntansitif; Tidak membutuhkan obyek) dan

muta' addi(transifi t; Membutuhkan obyek).

791TAFSIR FATHUL QADIR



+ti (Mereka itutah) k ahyatini adalah isyarat yang menunjukkan

kepada golongan kedua. 4*J A gnng memperoleh bagian)adatatrjenis

\t* $ {aori apayang ielah mereka usahakan),yaitu dari amal-amal

perbuatan, yakni: Memperoleh pahalanya. Di antara amal mereka adalah

bedoa, sehingga kebaikan apa pun yang Allah berikan kepada mereka yang

disebabkan olehny4 maka itulah bagian dari apa yang telah mereka kerjakan.

Adajuga yang berpendapat, bahwa makna firman-Nya ,i# fi (dari aW
yang telah mereka usahakan) adalah sebagai alasan, yaitu: Bagian dari

kedtniaan, sedangkan di akhirat nanti mereka tidak mendapat bagian. Dan,

bagi yang lainnya bagiannya adalah sesuai dengan apa yang telah mereka

kerjakan. Narnun pemaknaan ini jauh dari mengena.

Adajuga yang mengatakan, bahwa firman-Nya, +'ti (Mercla itulah)

adalah isyarat unhrk kedua golongantersebut, yakni: Untuk golongan pertama

mendapat bagian di dunia sesuai dengan apayang telah mereka kerjakan

rulmun mereka tidak memperoleh bagian apapun di akhirat nanti, dan untuk

golongan kedua adalah bagian di dunia sesuai dengan apa yang telah mereka

usahakan, dan di akhirat juga mereka mendapat bagian.

e; M kata s aru' a yas r a' u,seperti pola' azumo ya' zhumu, s ar' an

dansur'atan.

oAii adalah bentuk mashdar seperti mufuaasabah. As;al

maknanya al 'adad (bilangan), dikatakan: flasaba yafusubu hisaaban,

fuis aabaton, husbaanan dan fuasban Adapun yang dimaksud di sini adalah

al mafosuub (yang dihitung). Disebutkan fuisaab karena penamaan maf ul

dengan mashdar.Maknarrya: Bahwa perhitungan-Nya terhadap para hamba-

Nya pada hari kiamat nanti sangatlah cepat. Oleh karena itu, bersegeralah

kalian melalarkan amal-amal kebaikan. Atau: BahwaAllah menyandangkan

sifat cepat kepada Diri-Nya dengan cepatrya perhitungan amal para makhluk.

Nya walaupunjumlah mereka sangat banyak, dan bahwa tidak ada sesuatu

pun yang merepotkan-Nya, sehingga mereka bisa di$sap hanya dalFm satu

waktu. SebagaimanaAllahTa'alaberfirman, # rl $tl St {3V e
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6,15 (TdaHah Allah menciptakan dan membangkitkan lamu [dari
dalam kuburJ itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan

membangkitkan) satu jiwa saja) (Qs. Luqmaan [31]: 28).

.7''"3\114-fi 6p, (dalam beberapa hari yang berbiillang), Al

Qurthubi berkat4 "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa

hari-hari yang berbilang yang disebutkan pada ayat ini adalah hari-hari Min4
yaituhari-harilhsyriq,yaknihari-harimelontarJumrah."Ats-Tsa'labiberkata

"Ibrahim berkata, 'Al Ayyaom al ma'luumaat' (hai-hari yang ditentukan)

adalah hari yang sepuluh (yakni sepuluh hari pertama Dzulhijjah), sedangkan

al ayyaam al ma^duudaat (hari-hari yang berbilang) adalah hari-hari Nahr."

Demikianjuga yang diriwayatkan dari Makki danAl Mahdi. Al Qurthubi

berkata, "Berdasarkan yang kami paparkan, maka tidaklah benar ijma' yang

dinyatakan olehAbu Umar binAMil Barr dan yang lainnya."

Diriwayatkan dari Ath-Thahawi dari Abu Yusu f ,bahwa al altyaam al

ma'luumat Qrai-hari yang ditentukan) adalah hari-hari Natr. Ia mengatakan,

bahwa ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: *i efi?ib:bil3
*:{r# d eiti eb-|fiJ, (Dan, supcrya meretca menyebut

nama Allah pada hari yang telah ditentukan otas rezeki yangAllah telah

berilan kepada niereko berupa binatang ternak) (Qs. Al HaJj l22l:28).

Al Karakhi menceritakan dari Muhammad binAl Hasan, bahwa yang

dimaksud dengatal altyaam al ma'luumat Q:rmt-haflyang ditentukan) adalah

hari-hari Nahr yang tiga, yaitu: hari Idul Adha, dan dua hari setelahnya. Al

Kiya Ath-Thabari berkata, "Berdasarkan pendapat Abu Yusuf dan

Muhammad, maka tidak ada perbedaan antara al oyaam al ma'luumaat

(hari-hari yang ditentukan) denganal a1ryaam al ma'duudaat (hari-hari yang

berbilang), kareraal ma'dtudaat (yangberbilang) yang disebutkan di dalam

Al Qur'an itu adalah hari-hari Tasyriq, dan tidak ada perbedaan pendapat

mengenai hal ini."

Diriwayatkan dari Malik, bahwa al ayyaam al ma' duudaat (hari-hari
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yang berbilang) danal ayaam al ma'luumaa, (hari-hari yang ditentukan)

digabungkan menjadi empat hari, yaitu: Hari Nahr, dan tiga hari setelatrnya.

Hari Nahr adalah yang ma'lun (ditentukan) dan tidak ma'duud (tidak

termasuk yang dihitung), dua hari setelahnya adalah yang ma'lum (termasuk

yang ditennrkan) dan ma' duud (termasuk yang dihitung), dan hari keempatrya

adalah hari yang m a' duzd (tennasuk yang dihitung) dan ttdak ma' lum (trdak

termasuk yang ditentukan). Pendapat ini jugadiriwayatkan dari Ibnu Umar.

lbnuZaid,berkata, "Al Ayyam al ma'luumaat (hari-hari yang ditenhrkan)

adalatr tanggal sepuluh Dzulhiiiah dan hari-hari Tasyriq."

Yang dituj u oleh htrithab ini, yakni ayat : cr">1\11 ra-i e fttl b'b i'J
(Dan berdzikirlah kepada Allah dalam beberapo hari yang berbilang)

adalah parajama'ah haji dan yang lainnya. Demikian pendapat Jumhur. Ada

juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah khusus jema' ah haji.

Kemudian para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai waktunya. Ada yang

berpendapat, bahwa waktunya adalah sejak shalat Subuh hari Arafah hirrgga

Ashar dari hari Thsyriq yang terakhir. Ada juga yang mengatakan, bahwa

waktunya adalah keesokannya dari hari Arafah hingga shalat Ashar diakhir

hari Nahr. Demikian pendapatAbu Hanifah. Adajuga yang mengatakan,

bahwa waktunya adalah sejak shalat Zhuhur pada hari Nahr hingga shalat

Subuh di akhir hari Tasynq. Demikian pendapat Malik danAsy-Syaf i.

,W ,J (Barangsiapa ingin cepat ...) al aayah.Yang dimaksud

dengan kedua hari di sini adalah hari kedua dan ketiga dari hari Nahr. Ibnu

Abbas, Al Hasan, Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan An-Nakha'i berkata,

"Barangsiapa melontarjumrah pada hari kedua dari hari-hari yang berbilang

itu, maka tidak ada dosa baginy4 dan barangsiapayang menangguhkan hingga

hari ketiga, juga tidak ada dosa baginya." Maka makna ayat ini: Semua itu

boleh.Ini diungkapkanseperti demikianturtuklebihdiperhatikandan sebagai

penegasan, karena dulu sebagian orang Arab ada yang tidak menyukai

percepatan itu, tapi ada juga yang tidak menyukai penangguhan, maka

diturunkanlah ayat ini menepiskan anggapan adanya dosa pada semua itu. Ali
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dan lbnu lvlas'ud mengatakarl bahwa makna ayat ini: Barangsiapa ),ang cepat-

cepat maka ia telatr diampuni, dan bisa yang melambatkan, maka iajuga telah

diarnpuni. Jadi ayat ini menunjukkan bolehnya kedua cara tersebut.

$ * [yat*iJ bagi orang yang bertalcwa), maknanya: Bahwa

penangguhan fteberangkatan dari dua hari itu) dan dinafikannya dosa adalah

pasti bagi orang yang bertalcw4 karena orang yang bertakwa akan senantiasa

menghindari segala hal yang meragukannya, maka ialebih berhak dikhususkan

denganketentuanini.

Al AkMasy berkata, "Perkiraannya adalah: Dzaalil(a liminttaqaa

(demikian itu adalatr bagi orang yang bertakwa). Adajuga yang mengatakan,

yakni: Bagi yang bertal$a setelah ia kembali dari haji dengan menjauhi segala

kemaksiatan. Adajugayang mengatakan, yakni: Bag yang menghiadari dari

membunuh binatang btrruan. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya

adalah: Keselamatan bagi yang bertakwa. Dan adajuga yang mengatakan,

bahwa ini terkait dengan &ikir, yaitu dzikirbagi yang bertakwa.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah,

ia menuturkan, "Dulu suku Quraisy dan orang-orang yang menganut

agamayang sam4 biasamelakukan wukufdi Muzdalifall, merekabisa dijuluki

ksatria. Sedangkan orang-orang Arab lainnya berwtrkuf di Arafah. Setelah

datang Islam, Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk datang ke Arafah

kemudian wukuf di sana, lalu bertolak dari sana. Itulah firman Allah

Ta'ala: d\i cdJ* al$i (Kemudian bertolaklah kamu

dari tempat bertolalcnya orong banyak [Arafah])"236 Keduanya juga

meriwayatkan serupa itu darinya secara mauquf. Ada juga riwayat-

riwayat lainnya yang semakna dengan ini yang bersumber dari pada

satrabat dan tabi'in. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, '?ada

Arafah, Allah turun ke langit dunia pada malaikatnya, lalu berfirman,

'Hai para hamba-Ku, percayalah kepada janji-Ku dan benarkanlah para

86 Muttafaq alaih, AlBukhari, 4520 danMuslim, 21893 darihaditsAisyah RA.
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rasul-Ku.'-Lalu ditanyakan-, 'Apa ganjaran untuk mereka?' Maka
dikatakaru 'Kami akan mengampuni mereka.'Itulatr finnan-Nya: iH!
ry)j;;Lfr 3rlrt g:4:ig nhi ;r=i*- A (Kemudion
bertolaHah kamu dari tempat bertolalorya orang banyak [ArafahJ dan

mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnyo Altah Maha Pengampun

lagi Maha Penyoyang) "Telatr diriwayatkan banyak hadits tentang ampunan

bagi orang-orang yang berada diArafatr, turunnya ratrmat kepada mereka

dan dikabulkannya doa-doa mereka.

Ibnu Abu Hatip meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya:

#;Z.J;'a3tst3 llpabila kamu telah menyelesaikan ibadah

haj imu),ia berkata, 6(-Yakni- haji kalian."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya : €<iI,;#3 ttt3 llpabila kamu teloh menyelesaikan

ibadah hajiryu), ia berkata, 66-Yakni- setelah menyembelih kurban.

;+?t-=.r ; ; ; "S 
fnt i t:p * (m a la b e rdz i ki r I ah I d e n g an m e ny e b u t J

All ah, s e b agai m ana kamu menye but-nyebut [memb angga-b anggaknnJ

nenek moyangmu), ia berkata, "Dulu bangsa Arab biasa membangga-

banggakan diri pada hari Nahr dengan menyebut-nyebut apa-apa yang telah

dilalarkan oleh nenek moyang merek4 yaitu setelah mereka selesai haji, maka

mereka diperintahkan untuk berdzikir kepadaAllah sebagai gantinya."

-yakni: 
Sebagai ganti menyebut-nyebut kebanggaan terhadap nenek

moyang-.

Al Baihaqi di dalam ,4sy- Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Dulu orang-orang musyrik biasa duduk-duduk saat melaksanakan

haji sarnbil menyebut-nyebut masa nenek moyang mereka dan semua bentuk

kebanggan masa lalu, maka$tl+ menurunkan kepada Rasul-Nya ayat:

,p) bi'ri ?;t=$Xf k'ifrir:H5t-3 (moka berdzikirtah

[dengan menyebutJ Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut

[membangga-banggakanJ nenek moyangmu, atau [bahkanJ
berdzikirlah lebih banyak dari itu) " Diriwayatkanjuga serupa itu oleh Ibnu
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Abu Hatim dan Ath-Thabrani dai AMullah bin Az-Zubair.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

|L?<ti,.<;tS (sebagaimana kamu menyebut-nyebut

[membongga-banggakon]. nenek moyangmu), ia berkata, "Sebagaimana

anak keturunan menyebut-nyebut nenek moyang." '

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas

juga, bahwa pernah ditanyakan kepadanya mengenai firman-Nya:

{,<t,;;tS (sebagaimana kamu menyebut-nyebut

[membangga-bonggalmnJ nenek moyangmu), bahwa kini orang sudah

tidak ingat lagi nenek moyang bila tiba hali itu. Ibnu Abbas berkata,

'Maksudnya bukan begitu, tapi Dia berfirman, 'Engkau marah karenaAllah

bila ada kemaksiatan 
-terhadapNya- 

dengan kemarahan yang lebih besar

bila orang tuamu disebut-sebut keburukannya'."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkan, "Ada

suatu kaum dari kalangan bangsa Arab yang datang ke tempat itu lalu

mengucapkan,'YaAllahjadikanlah ini sebagai tahun hujarl tahun kesuburan,

dan tahun kelahiran yang baik,' tanpa menyebutkan perkara akhirat sedikit

pun. maka berkenaan dengan mereka, Allah menurunBan ayat:

1* b-,b$ A '{ t;r t43i Jt3G1- lrl*:-;,/6i a *
,/
(Ua*o di antara manusia ada orong yang berdoo, "Ya Tuhan knmi,

berilah kami fkebaikanJ di dunia," dan tiadalahbaginya bagian [yang

menyeiangkanJ di akhirat). Laludatang pula yang lainnya setelah mereka,

yaitu orang-orang beriman, kemudian mereka mengucapkan:

_13i,=,tlti q f:C';i<i {) iG q hi 4 *!-t3r (ya ruhan

lrnmi, berilah kami keboikan di dunia" dan kebaikan di akhirat, dan

peliharalah trami dari sil<sa neraka). Makqberkenaan dengan mereka,

Allol' -onrrarnlran qttqt. , 'l'..^-\i'.,, 1-'K(r\*EJ: :5A!\iAllah menurunkan wut 7r1,.)i'e;X'ti$ W,-+!!.),+"t
(Merelra itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian dari apa yang

mereko usahakon, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya)"
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Ath-Thabrani meriwayatkan dari AMull ahbnAz-Zubair, ia berkata

"Adalah orangorang pada masajatriliyal1 apabila merekaberada di Masy'aril

Haram dan berdoa, di antara mereka ada yang mengucapkan, 'YaAllah,
anugerahilah aku unta-' Yang lainnya mengucapkaq'YaAllatr, anugerahilah

aku l€mbing.' MakaAllahmenurunkan ayat tersebrtr." Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Anas: Batrwa dulu mereka thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang

sembagi mengucapka4 "YaAllalr, tunmkanlah hujan pada kami, berilah kami

kemenangan atas musuh kami." Maka turunlatr ayat ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha' mengenai frman-Nya:
ir* q$ri +'ti (Mereka itutah orang-orang yang
m emp e ro I e h b aho gi an dar i ap a yang t e lah me re la us ahakan), ia berkata,

"Dari kebaikan yang telatr mereka lakukan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

fqi'ei (San gat cepat perhitungan-Nya), ia berkata, "sangat cepat

perhitungarurya"

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad-Dunya dan Ibnu Abu Hatim

meriwaya&an dari Ali, ia berkat4 " Beberapa hari yang berbilang (al ayyam

al ma'duudaat) itu adalah tiga hari, yaitu: Hari Idul Adha dan dua hari

setelahnya. Sembelihlah kurban pada hari mana sajayang kamu kehendaki

(diantaraketigahariitu),.sedangkanyangpalingtramaadalahharipertamanya."

Al Firyabi, BinuAbuAd-Dunya dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Umar, bahwa yang dimaksud adalah hari-hari Tasfiq. Dalam lafazh

lainnya: Bahwa hari-hari dimaksud adalatr tiga hari setelah hari Nahr. Ibnu

Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, Ibnu Mardawailu At Baihaqi di dalam

Asy-Syr'abdanAdh-Dhiya' di dalaml I MuWttarahmeriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Yang dimaksud, 'Beberapa hari yang diketahui (al

altyom al ma'luumat)' itu adalah sepuluh hari pertama (Dzulhiiiah), sedangkan

'Beberopa hari yang berbilang (al ayyam al ma'duudaar)' adalah hari-

hariTasyriq."
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Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Az-7ubair, ia mengatakan

mengenai firrran-Nya :,zr':4l,i1 rA g-'i$ b?$ (D an, b e rdzi ki rl ah

[dengan menyebutJ Allah dalam beberopa hari yang berbilang), ia

berkata *Yaitu hari-hari Tasyriq, berdzikir pada hari-hari itu dengan tasbitq

tahlil, takbir dan tahmid." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

berkata, , "Yang dimaksud 'Beberapa hari yang diketahui (al ayyam al

ma'luumat)' adalah empat hari, yaitu: Hari Nahr dan tiga hari setelahnya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia

mengumandangkan takbir pada hari-hari itu di Mina dan ia berkata "Thkbir

itu wajib", ia menakwilkan ayat iru: cr'i1ii314i g,t',ifr gipitj loan
berdzikirlah [dengan menyebutJ Allah dalam beberapa hari yang

b erb ilang). Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nyameriwayatkan

dari IbnuAbbas: Bahwa ia mengumandangkan takbir pada hari Nahr, dan ia

membacakan ayat ini (berdalih dengan ayat ini).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai firman-Nya:

o,is\1l rVLi e'ii b:b'i't (D a n b e r dz i ki r I a h I d e n g an m e ny e b u t ]
Allah dalam beberapa hari yang berbilang), ia berkata, "Thkbir pada hari-

hari Tasyrik, yaitu setiap selesai shalat (fardhu) mengucapkan:

';fi"i ,Fi \,i ,:;i ?ti (Atlah Maha Besar Allah Maha Besar, Allah Maha

B e s ar)" IbnttAl Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia bertakbir

tiga kati tiga kali setiap selesai shalat, dan ia mengucapkan:

i": :t F * i:'JJ.it ui ttut'i ,u :4t 1 L:t>t 1,'r 11 ii1 1 (ridak

ada sesembahan yang haq selain Allah semata, tidak ado selatu bagi-

Nyo. Milik-Nya segala keraiaan, dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia

Maha Kuasa atas segalo sesuatu).

Al Marwazi meriwayatkan darlAz-Zlrhn, iaberkata, "Rasulullah SAW

bertakbir pada semuahmi Tasyriq." Malik meriwayatkan dmi Yahya bin Sa'14

telah sampai kepadanya, bahwa Umar binAl Khaththab keluar keesokan

harinya dari hari Nahr di Mina saat hari sedikit terang, lalu ia bertakbir, dan
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orirllg-omng punturut bertakbir karena-mendengar-takbimya Kerrudian

pada hari keduanya, iajuga keluar setelatr hari agak terang, lalu ia bertakbir,

danorang-orangpuntunrtbertakbirkarena-*n takbimyasampai

takbir mereka itu mencapai Baitullah. Kemudian pada hari ketigany4 iajWa
keluar setelah hari agak terang, lalu ia bertakbir, dan orang-orang pun turut

bertakbir karena 
-mendengm- 

takbirnya."

Telah diriwayatkan secara pasti dalam Ash-Shahihdari hadits Ibnu

Umar: BahwaNabi SAWmelontarjumxah dan bertakbirbersama setiap kerikil

-yangdilontarkan-.z3TTelahdiriwayatkanpulasenrpaitudarihaditsAisyatr
yang dikemukakan olehAl Hakim dan ia men-sft ahih-kanrrya.

IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim

meriwayatkan dari lbnuAbbas mengenai firrnan-Nya' g,il A ,W 6*
*ir;* (Barangsiapa ingin cepat berangkat [diri MinoJ sesudah

dua hari, mala tiada dosa baginya).Ia berkata, '6-Yakd tidak berdosa-
karena kesegeraannya i1u :' oiL ifrU';U {s @ o, b arangsi apa yang

ingin menangguhkan (kcberangkotannya dari dua hari itu), maka tidak

ada dosa pulo baginya), ia berkata, ('-Yakni tidak berdosa- karena

ifu." Ibnu Jarir meriwayatkan drtri Ibnu Umar, ia berkat4 'Nafar

itu dalam dua hari tersebut bagi orang yang bertakwa." Abdrtrrazzaq, Abd

bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata,

"Barangsiapa yang mengalami tenggelamnya matatrari pada hari yang Allah

katakan: *iy$ 1;- e W,r.. (Barangsiapa ingin cepat

beranglrat [dari Minal setelah dua hari) ia masih di Minq makajanganlah

ia meninggalkan Mina kecuali setelah melontarjumrah keesokan harinya."

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas

mengenai firman-Ny 
^, 61 f,(bagi orangyangbertah,ta), iaberkata,

"Yakni bagi yang menahan diri dari berburu ketika ia masih ihram."

B7 Shah ih, AlBukhari, I 750 ; Ad-Darimi, I 903 dan An-Nasa' i, 5 /257 .
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Diriwayatkan oleh lbnuAbu Syaibatr, Ahmad, para penyusun kitab

Sunan serta Al Hakim dan ia men-s hahih-kawrya, dari Abdunahman bin

Ya'murAd-Daili: AkuperahmendengarRasulullatr SAWketika beliau wuquf

di Arafah, yaitu saat beliau didatangi oleh orang-orang warga Makkatr, yang

mana mereka menannyakarl' V/ahai Rasulullab, bagaimana haj i itu?' Beliau

menjawab, 4|6'lttt "rit Ht ,Jei.'ai ,P f ,g'ttii'5a ,:rra7'4,l;

,* e>s ?C;4,'d r:r:rk,,5,6,* iln yr- €,H * .e6ffi
i ,:r:t* ,JrS (Hait adalah fruqufl di Arafah. Maka barangsiapa yang

mendapati malam di Jam'a sebelum terbitnya fajar berarti ia telah

mendopoti hari-hari Mina yang tiga hari.'Barongsiapa ingin cepat

beranglrat [dari Minal setelah dua hari, maka tiada dosa baginya'; Ia

diampuni. 'Don barangsiapa yang ingin menangguhkan

[keberangkatannya dari dua hari itu], maka tidak ada dosa pula

b aginya', ia diampuni)"z3|

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, lfr; 1,
(bagi orang yang bertakwa), ia berkata, "Bagi yang bertakwa dalam

hajinya." Qatadah berkata "Diceritakan kepada karni, bahwa Ibnu Mas'ud

mengatakan, 'Barangsiapa bertakwa dalam hajinya maka diampuni dosanya

yang telah lalu'."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari AbuAlAliyah mengenai firman-

Nya: $ **irr-r, (Maka tidak ada dosa pula baginya), -
yakni- bagi orang yang bertakwa Ia berkata, "Semua dosanya hilang bila ia

bertakwa pada sisa umumya."

238 Shahih,At-Tirmidzi, 889;Abu Daud, 1949; Ibnu Majah,30l5;An-Nasa'i,5264;Ad-
Darimi, I 887 dan Al Albani dalam Sioi ih Al Jami', 3 172.

801TAFSIR FATHUL QADIR



*6fi'rg t-r, r;Si $;Ji C,i)Fe,-A-,y nhi u,

"r;:tt C F l;ttVtsfs @)t-6Al
Lt -

6Ai'i\ ';t .rr+t ,4 11

;sai,4 1K6 ,foti L;ti j
/a/

ui :4 S K6,yuti LFi L+: e.'q.
1a.. 1*-3;!i, '63,)i'Eg'rfr fi ): p 6ri @k )eJ;!ir'6,r)i'Eg'rfr fi il |c > rl

-a

, l)u
a,

'4 i< fr ,s-t n o6i j: @ iq,ri eS6.t ,
l)

or7 
lt ',_- ,-ii tr.^, L

(gi.4 ur,-1i1Kj $',t1ia

"Dan di antara monusia ado yang ucapannya tentang kehidupan

dunia menorik harimu, dan dipersaksikannya kepada AAah @tas
kebenaran) isi hatinya, padahol ia adaloh penantang yang poling
keras. Dan apabila ia berpaling (dari komu), ia berjalan di bumi

untuk mengodokan kerusokan padanya, dan merusak tonam-

tanaman don binatang ternak, don Allah tidok menyukai

kebinasaan. Don apabila dikatakon kepadanyo,'Bertakwolah

kepoda Allah,' bangkitlah kesombongannyo yang menyebabkannya

berbuat doso. Mako cukuplah (balasannya) neraka Jahanam, dan

sungguh neroko Johanam itu tempot tinggal yong seburuk-

buruknya. Dan, di antara manusia ada orang yang mengorbankan

dirinya korena mencari keridaan Allah. Dan, Allah
Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."

(Qs. Al Baqarah l2l: 20a-207)

SetelahAllah SWT menyebutkan doa golongan kaum muslimin dengan

firman-Ny u, lF- n oIi a * (Maka di antara manusia ada yang

berdo'a...) Nlah meny:sulnya dengan menyebutkan golongan munafik, yaitu

mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.

Sebab turunnya ayat ini adalahAl Akhas bin Straiq, sebagaimana yang nanti
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akan dikemukakan. IbnuAthiyyah berkata, "Tidak ada keterangan valid yang

menyebutkan bahwa Al Akhnas pernah memeluk Islam." Ada juga yang

mengatakan, batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan kaum

munafik. Ada juga yang mengatakan, batrwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan setiap orang yang menyembunyikan kekufuran, kemunafikan atau

kedustaan, sementara lisannya merurmpakkan sebaliknya.

ry- (Menar* hatimu) maknarryaadalah sudah tidak asing lagi.

* Att Urli'r4ij (dan dipersaksikannya kepada Allah

[atas kebenaranJ isi hatinya), yakni: Bahwa ia bersumpah mengenai isi

hatinya, yaitu dengan berkata, "Allah menyaksikan apa yang ada di dalam

hatikq batrwa aku mencintaimu" atau 'tnemeluk Islam" atau berkata, "Allah

mengetahui bahwa aku mengatakan yang benar, dan bahwa akujujur dalam

pembicaraanku kepadamu."

Ibnu Muhaishin memb acatya" 
.Wo 

yasyhadullahu" dengan harakat

fa t h a h pada huruf mudh ar i' darr me - m arfu' -kan i s m a sy - sy arrf (Allah)

sebagufa'iL Maknanya: Allah mengetahui darinya kebalikan dari apayang

dikatakannya. Ini serupa dengan firman-Ny u,'6*Ai'rtt't4i-fii
3;# (Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang

munafik itu benar-benar orang pendusta) (Qs. Al Munaafiquun [63] : I ).

Sementara bacarm mayoritas ulama mengisyaratkan celaan yang mendalam.

Sedangkan IbnuAbbas membacanya: Wallaahu yasyhadu 'alaa maafii
qalbihi (danAllah menyaksikan atas apa yang ada di dalam hatinya). Ubai

dan Ibnu Mas'ud membacanya: Wayasyhadullaahu 'alaa maafii qalbihi

(dan Allah menyaksikan atas apa yang ada di dalam hatinya).

qhirpi t2 (Tentans kehidupan dunia) terkait dengan ;lF
Qterkataannya) atau ArA- (menarik hatimu). Berdasarkan pendapat

pertama, maka maknanya adalah: Perkataan tentang kehidupan dunia.

Sedangkan berdasa*an pendapat kedu4 maka maknanya adalah: kekaguman

mengenaihalitu
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f '.!i aaaarr yang sangat memusuhi. Dikatakan: Rajulun atadd (laki-
laki yang sangat memustrhi) dan imra'atun laddaq. (perempuan )rang sangat
memusuhi) , ladadtuhu dan oludduhn (aku sangat memushuhinya), apabila
aku menentangnya dan mengalahkannya contohnya dalam ucapan seomng
peryair:

t.o . c., :.,,. tc-.

h7 €yb;ltre JL;J 6k *.* q:,i,,,

Si penyimpang yang sangat memusuhiku it'u seolah-olah
permusuhan di dadanya selalu mendidih seperti di dalam periuk

)tZ{i adalah m a s h d a r dai. kh a a s ham a (menentang), dem ikian
yang dikatakan olehAl Khalil. Adajuga yang mengatakan, bahwa itu adalah
benhrkjamak dari l*shm (penantangan), demikian yang dikatakan olehAz-
zujaj,yaitu seperti halnya kata kalb dan kilaab, sha'b dan shi'aab, dhakhm

dan dhikhaam. Maknanya: Bahwa ia adalatr orang yang sangat menentang
karena_banyak mendebat dan seringnya berbolak bal *. Di-idWh-kannya
kata il ji kepadakat" )tz*si mengandungmakna/i, yalai:Aladdu/ii
al l&ishaam (sangat memusuhi dalam mendebat), atau menjadikan perdebatan

itu sangat bemuansa bermusuhan.

l; t;t; (Dan apabila ia berpaling)yak$t: setelah ia beranjak dari
tempatnu walrai Muhammad. Adajuga yang mengatakan, bahwa ini bermakna:

Sesat dan marah. Adajuga yang mengatakan, bahwa ini bermakna ra, ilaayah
(kekuasaan), yakni bila ia menjadi penguasa, maka ia akan melakukan apa

yang biasa dilakukan oleh para penguasa yang buruk, yaitu melakukan
kerusakandimukabumi

Kemungkinan yang dimaksud jra padaayat ini adalah berjalan
dengan kedua kaki hingga menimbulkan kerusakan di burni, misalnya dengan

membegal dijalanan atau memerrrgi kaum muslimin Kemtmgkinan maksudnya
juga adalah: melakukan kerusakan, walaupun tidak dengan berjalan kdki,
misalnya denganmengkoordinirkekuatan rurtuk merrcelakakankawn muslimin
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atau unfirk melakukanrekaperdayaterhadap kaum muslimin. Setiap perbuatan

yang dilalarkan oleh seseorang dengan fisiknya atau otalcnya, maka itu disebut

;i-a @erusaha). Inilatr makna yang benarpada ayat ini.

A*S (Serta merusak) di-athaf-kankepada kali mat: 'l^..-7).(untuk

mengadalan kerusalcon). Ubai membacanya: Waliyuhlika (dan untuk

merusak), sementara Qatadah membacanya dengan rqfa'. Diriwayatkan dari

Ibnu Katsir : Wayuhluka dengan harak at fothah padahurufya' dan dhommah

pada huruf kaf, serta me-marfu'-ka$ i;j i dm,'Jili .

Yang dimaksud dengan LlJi adalah tanaman, dan yang dimaksud

dengan 'JAi adalah keturunan. Ada yang mengatakan, bahwa LfJi
adalah wanita. Az-Zu1aj berkata, "Demikian ini, karena kemunafikan

menyebabkan perpecahan kesatuan dan terjadinya peperangan sehingga

menimbulkan kerusakan makhluk." Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah: Orang ztralim itu melakukan kenrsakan di bumi, laluAllah

menahan turunnya hujan sehingga mengakitatkan hancumya tanaman dan

binatangtemak.

Asal makn^ L;ji secara literal adalah robekan, contohnya: l/
mihraats (alat bajak) karena merobek tanah . L;li :"ga bermakna mencari

harta dan mengumpulkannya. Asal makna 'J*)i secara literal adalah keluar

dan jatuh. Contohnya : Nasala asy-sya'r (rambrrt rontok). Contohnya juga

dalam firman Allah Ta'ala: 3#-'dt AL (Maka tiba-tiba merekn

keluar dengan segera dari kuburnya [menyjuJ kepada Rabb mereko).

(Qs. Yaasiin [36]: 5l) dan firman-Nya: 3]*-73r',P n it (oon

mereks turun dengan cepat dori seluruh tempat yang tinggi). (Qs. Al
Anbiyaa' [2ll:96) Setiap yang keluar dari perempuan disebut "nasl'karena

keluar darinya. 'tt-Ai+.1"$':i;'t @edang Allah tidak menyukai

kerusakan). Ini mencakup semua bentuknya, tanpa membedakan antara

kerusakan agama dan kerusakan dunia.'ry;i raa^nkekuatan dan dominiasi,

dari kata 'azzahu 1ru'izzuhu (mendominasinya) bila ia mengalahkannya.

Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: 1Wi A,;jt (Dan dia
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mengalahlwn alat dalam perdebatan). (es. Shaad [3g]: 23). Ada juga
yang mengatakan, bahwa makna it4i uaA*, al fuamiyyah(fanatisme).
Contohnya u@pan seorang penyair:

,.
-t ,o.. e
d;.c eiJ>l

Ia di lcuasai ole h fanatisme akib at ke b odohannya

maka ia pun dikuasoi kemarahan dan bertindak penuh emosi.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ,tii li sini adalah

keengganan dan pembangkanganj iwa. Sedangkan mat a, i {}i'{i i3 JtJ
(B angkitlah ke s omb ongannya yang me nyeb ab kannya b erbuat dos o)
adalah: Pembangkanganjiwanya membawanya kepada perbuatan dosa. Ini
berasal dari ungkapan: AWradathu bikhadzaa (terbawa oleh sesuatu) bila
sesuatu itu membawanya dan mendorongnya melakukan itu. Dikatakan,
"Akhadzathu al 'izzatu bimaa yu'tsimuhu" (pembangkangan jiwanya

membawanya melakukan hal yang menyebabkannya berdosa), yakni:

Melalarkan kekufiran karena kesombonganjiwanya contohnyadalam fimran

Allah Ta'ala: 9q f Ait:;S 'uii 
;6"Oenarnya orang-orang trafir

itu [beradal dalam kesombongan dan permusuhan yong sengrr). (Qs.

Shaad [3 8] : 2). Suatu pendapat menyatakan, bahwa huruf 6a' pada kalimat:

jlt, (menyebabkannya berbuat dosa) bermakna lam, yakni:
Kesombongan dan fanatisme menyerebrya enggan menerima nasehat karena

(akibat) dosa yang ada di dalam hatinya, yaitu kemunafikan. Adajuga yang

mengatakan, bahwa ba' di sini bermakna ma'a (bersama), yakni:

Kesombongan bersama dosa telatr menyeretrya.
t4.. ,r-r.. /r-'f4+;eJ (Maka pantaslah baginya nerqlu Jahanam), yakni:

Cukuplah Jahannam sebagai sanksi dan balasannya. Seperti ungkapan:

"Kafaakn maa halla bil{a" (cukup bagimu apa yang telah engkau peroleh),

namun engkau rqasih meminta apa yang ia peroleh.

"qi 
adalatr bentuk j amak dari a/ m ahd (tempattidur), yaitu tempat

*ry'v,ist'Eri*;n
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yang dipnoyeksikan rurtuk tidur. Contoh kalimat : Mahdu ash-slwbi1ry @tnian
bayi). Neraka Jatrannam disebut mihaad,karenasebagai tempat tinggal bagi

orang-orang kafir. Adajuga yang mengatalan, bahwa maknanya: Ini sebagai

b adal Q,ata ganfi)tempat tidrn yang berlaku bagi mereka seperti halnya dalam

fnman Allah Ta'ala : 11 -rt :Z'. r"7 fi (M a ka g e mb ir akanl ah m e r e ka

bahwa mereko akon menerima siksa yang pedih). (Qs. Aali 'Imraan [3]:
2l). Juga seperti ucapan seorang penyair:

'r. , t cr. o o.lC a

ev)er€ e T
Ucapan selamot jumpa di antara merelm adalah pukulan yang

menyakitkan.

Makna 6*- adalahyabii' (menjual), yakni menjual dirinya untuk

mendapatkan keridhaan Allah, seperti dengaljilad, dan atnar ma'ruf nahyi

mnngkar. Seperti dalam firmanAllahTh'ala: f r**,oJ ?t (Dan mereko

menjual Yusuf dengan harga yang murah). (Qs. Yuusuf [2]: 20). Asal

maknanya adalah bertukar. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala:

a$i ̂ b 3L, d,?i'r *ar1 o-.-lli 3 u'f;ir ffi'or,

(Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri doi
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka) (Qs. At-Taubah

[9]: I I l). Ucapan seorang penyair:

,. , , tl- at o. i .o7 zrl, ....
a,.La ci :J y q, c# trr. u--is

Aku membeli sebuah jubah dengan harapon

setelah punya jubah ini alru bisa jadi orang pentingnya.

Penyair lainnya mengatakan,

j'it ti:r* a u
Ia menetapkan harga namun ditolaloryo,

pemililvtya b erkat a, " Ti daklcnh engkau akan memb e li (nya). "

I olqtx \i'^Lt,
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it-AUi adalah 4)i (keridhaan). Dikatakan: radhiya yardhaa,

ridhaa danmardhaatan. Disebutkannya kata "penyantun" di sini, karena

Allah telah mewajibkan atas mereka unhrk diberi balasan dan ganjaran,

sehingga itu merupakan belas kasian dan kelembutan bagi mereka

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkat4 "Ketika gugumya kompi yang di

dalamnya terdapat Ashim dan Mafisad orang-oruulg munafik berkata'Kasian

sekali orang-orang yang gugur itu, mereka terbunuh seperti itu. Mengapa

mereka tidak tinggal saja di rumah keluarga mereka dan tidak perlu repot-

repol menjalankan missi sahabat mereka itu?' MakaAllah menurunkan ayat:

L;li a;ii a )3f e*A- u nhi',tt (Dan di antara manusia oda

yang ucopannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu) yakni

keislaman yang ditampakkan dengan lisannya * C L; A;'X i*i: <A*
dipersalrsilrannya kepada Allah [atas kebenaranJ isi hatinyai bahwa ia

tidak seperti yang diucapkan oleh lisannya----saat mengomentari orang-orang

yang gugur itu-. ftSlitni'$3 {roaonal ia adalah penantang yang

paling keras). Yakni sangat menentang bila berbicara kepadamu dan
t-

membantahm". ,); ls$ (Dan yrbll::, berpaling [dari engkauJ),yakni

setelahkeluardari te,mr-atm,r, L'-li iUl:14.4.oA:$ C ,F'i4i41K3',prii (ia berjatan ar m*r unuimengadakan
kerusakan padanya, serto merusak tanam-tanomon dan binatang ternak,

sedang Allah tidak menyukni kebinasaan) ya!,m: Allah tidak menyukai

perbuatannya dan tidak ridha kepadanya . Z -j', c-fi- U ot3i j:
(Dan di ontara manusiaada orangyang mengorbanka, diifnya),yaitu:
Orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan berj ihad di j alan-

Nya dan memenuhi hak-Nya sampai binasa dalam keadaan seperti itu. Yaitu

anggota kompi tersebut."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

As-Suddi mengenai firman-Ny u, 'r|;?i A iSFcl).;),y chi',t:
l:ii)i (Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan
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dunia menarik hatimu), ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

Al Akhnas bin SyuraiqAts-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah. Ia datang kepada

Nabi SAW di tUaainatr, dan beftat4'Aku datang karena menginginkan Islam,

danAllatr mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini benar.' MakaNabi SAW

pun kagum terhadapnya. Itulah firman-Nya: * C 6 At fri " e 
i 3s ldan

dipersalaikannyo kepada Allah [atas kebenaranJ isi hatinya). i(emudian

ia keluar dari tempat Nabi SAW, lalu melewati tanam-tanaman milik suatu

kaum dari kalangan kam muslimin dan kawanan urt4 lalu ia membakar tanam-

tanaman dan menyembelih unta-unta itu, makaAllatr menurunkan ayat:

,fl:fi A F i; rt| (Dan apabila ia berpaling [dari kamu], ia

berjalan di bumi) al aiyoh;'

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:

44ian1'$3 {poaonal ia adalah penentang yang paling keras), ia

berkata, "Yaitu sangat memusuhi."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

,i'):fi e F i; rlt| (Dan apabila ia berpaling [dari tramu], ia
berjalan di bumi),iaberkata, "Yakni: Berbuatdi bumi."

tpiil$j (Serta merusak tanam-tanaman) ia berkata,

"Tumbuhan bumi. SAi2,yuX^keturunan segala sesuatq termasuk temak,

manusiadanbinatang.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Mujahi4 bahwa

ia ditanya mengenai firman-Nya : oztl$ J. ,F # ,:tti (Dan apabila ia

berpaling fdari kamuJ, ia berjalan di bumi) ia berkata, "Menguasai tanah

lalu menggarapnya dengan bentuk permusuhan dan keztralimaq karena itu

Allah menahan tunrnnya hujan dari langit, maka dengan tidak tunrnnya hujan

itu binasalah tanam-tanaman dan hewan temak, t4)i +\ I fnl'1, (s e dang

Altah tidak menyukai kebinasaan)." Kemudian Mujahid membacakan:

,/6i cuj.-* 4 frrt fi c"rai'js (retah nampak

kerusalran di darat dan di laut disebabkon knrena perbuatan tangan

manusia) (Qs.Ar-Ruum [30]: al).
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya mengenai firman-Nya:
',frftL?i;lW (serta merusak tanam-tanaman dan binatang
ternak), ia berkata, *Al 

flarts adalahtanaman, sedangkanan-nasl adalah

keturunanbinatang."

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani danAl Baihaqi di dzlam Asy-Syu' ab

meriwayatkan dari lbnu Mas'ud, ia berkata, "Termasuk dosa besar di sisi

Allah adalah seseorang mengatakan kepada saudaranya (sesama muslim),

'BertakwalahkepadaAllalr,'laluiajustumenimpali,'Urussajadirimusediri,

tidak perlu menyuruhku' ."

Ibnu Al Mun&ir dan Al Baihaqi di dalarr Asy-Syu'aD meriwayatkan

dari Suffan, ia berkat4 "Seorang laki-laki mengatakan kepada Malik bin
Mighwal, 'Bertakwalah kepada Allah.' Maka ia pun terjatuh lalu
menyungkurkan pipinya di atas tanatr karena rendatr hati terhadapAllah."

IbnuAbu Hatim dan IbnuAl Mun&ir meriwayatkan dari IbnuAbbas

mengenai fi rman-Nya, 

"t$i 
5;,:4 s (Tempat t inggal yang t erburuk), ia

berkat4 "Tempat tinggal yang paling buruk." Keduanyajuga meriwayatkan

dari Mujahid, ia berkata, "Tempat terburuk yang mereka saksikan untuk diri
mereka" Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Shuhaib, ia menuturkan, 'I(etika
aku hendak hijrah dari. Makkah kepada Nabi SAW, orang-orang Quraisy
mengatakan kepadakq'Hai Shuhaib, dulu kamu datang kepada kami tanpa

hart4 kini kamu akanpergi dengan hartamu. DemiAllah, itutidak akantedadi.'

Maka aku katakan kepada mereka, 'Bagaimana bila aku menyerahkan

hartaku, apa kalian akan membiarkanku pergi?' Mereka menjawab, 'Ya.'

Maka aku pun menyerahkan hartaku kepada mereka, lalu mereka pun

membiarkankupergi. Kemudian aku pun pergi hingga sampai di Madinatr,

lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda,
"*ie'" F e: (Keberuntungan perniagaan adalah Shuhaib),z3e dua kali."

Be Shohih,Al Haitsami menyebutkannya dalamAs-Sair, l/289, muallaq, mursal dan

810 TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Nu' aim di dalam Al flilayah dan

IbnuAsakir juga.meriwayatkan serupa itu dari Sa'id binAl Musayyab.

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAth-Thabrani, Al Hakim danAl Baihaqi di

dalarnAd-Dalail dar, Shuhaib. Diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir sertaAl

Hakim dan i a men-shohih-kanny 4dari Anas, ia berkat4 "Ayat ini diturunkan

berkenaan dengan keluarnya Shuhaib (dari Makkah) kepadaNabi SAW."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Mereka adalah kaum

MuhajirindanAnshar."

di-maushul-kan oleh Al Hakim, 3/398 dan juga Al Haitsami dalam Al Majma',6164,
dalam hal ini Al Albani men-shahih-kannya dalan Fiqh As-Siah,Y,arangan Muhammad
Al Ghazali, h. 166.
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? r 6.
l..r.:-,J) !i LSLL 4i Ai*Ii;v

a'

,y @ :+ r* ffi 'oi i-il?i3,:- 4i ?3 ;L; tt
i4fi'(t,rdi n,y cWt'e.{-oi {! 'u:H

@ 3i{i?.*$i;gT:nt#, 
'

"Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam
secora keseluruhannya, dan jonganlah kamu turut langkah-

longkoh syetan, sesungguhnya syeton itu musuh yang nyota

bagimu Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalonAllah) sesudah

datang kepadamu bukti-bukfi kebenoran, maka ketohuilah,

bahwasanya Alloh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana fiado yang

mereka nanti-natikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya

(sikso) Alloh dari naungan awon dan malaikat, dan diputuskan
perkaronyo. Dan hanya kepadaAllah dikembalikan segola urusan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 208Afi)

SetelahAllah SWT menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi

tiga kelompok, yaitu: kelompok mukmin, kelompok kafir dan kelompok

munafik, Allah memerintahkan agar mereka menjadi dalam satu agama.

Dilontarkannya kata "iman" untuk ketiga kelompok ini, karenaAhli Kitab

adalah orang-orang yang beriman kepada nabi dan kitab merek4 dan orang

munafik juga menyatakan keimanan dengan lisan walaupun hatinya tidak

beriman

,ri bisa dibaca dengan harukat fat hah padasin (yakni )l3i 1

dan bisa juga dengan harak atkasrah(yakni ).lli1.ltKisa'i mengatakan

bahwa maknanya adalah sama. Demikian juga meilrrut ulama Bashrah.

Kednanya bisa dimaknai al isl aam ffnsrah) dan al mus aalmaft (perdaniaian).

F'iA:of 6>"+"bH XfsL=t
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Abu Amr binAl Ala' berkat4 "Dengan hankatfathah(pada srn) berarti

musaalamah(perdarnaian), sedangkan dengan harakat kasrahberan islaam

@asrah)." NamunAl Mubrad mengingkari pembedaan makna ini. Sementara

Al Jauhari berkata, * ili, dengan harakatfathah, adalah ash-shulfu

(perdamaian), bisa juga dengan harakat kasrah dan juga bisa sebagai

mudzalrlrar dan sebagai mu' annats. Asalnya dari al istislaam w al inqiyaad
(pasrah dan tunduk)."

Ath-Thabari dalam hal tersebut menguatkan pendapat yang menyatakan

bahwa maknanya di sini adalahal islaam (pasrah). Contoh pemaknaan ini
dalarn ucapan seorang penyair:

G.r-" r;; e.f; i lat G,ry L'_*:,

Alat menyeru keluargalru untuk Islam saat

aku lihat mereka berpaling membelakangi.

Al A'masy membacanya Sli dengan harak atfathah pada huruf
sin danlam. Dan diriwayatkan dari ulama Bashrah, bahwa makna 5li ,

' i aarr lli adalahsilma. rcatai-?t-ladalah haldai -i+i utuu

dai dhamirkalimat "Orang-orang beriman". Maknanya berdasarkan yang

pertama adalah: Janganlah seorang pun dari kalian keluar. Sedangkan

maknanya berdasarkan yang kedua: Janganlah keluar sedikit pun dari Islam,

akan tetapi masukilah selunrhnya yakni: Masuklah ke dalam semua karakter

Islam.

fatal3Ll>merupakanderivasidarikata:Kafaftuyangartinyaaku
mencegah, yakni: Janganlah seorang pun dari kalian yang enggan memasuki

Islam. At l@ffuartinya al man'u(mencegah), sedang yang dimaksud di sini

adalah semuumya. t;q 4i r2itl>i (MasuHah trao:, tu dalam Islam

secara lreseluruhannya),yakni semuanya. J$;-li -"tiLi# $s (oon
janganlah kamu turut langkah-langluh syetan), yaiiini: Janganlah kalian

menempuhjalan yang diserukan oleh syetan. Adapun pembahasan tentang
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o"JiL tehtr dikemukakan

A : (kamu menyimpang)yakni : Kamu menyimpang dari jalan yang

ltrnrs. Asal makna u-zalal adalahmerryimpangryra perjalanan kaki, kemudian

digunakan untuk hal yang terkait dengan keyakinan, pandangan dan

sebagainya. Dikatakan : Zall a yazillu zall an, zalalan dan zaluulan, yakni

kakinya tergelincir. Dibaca jug u A.) dengan haarakat kasrah pada lam.

Keduanya adalah dua macam dialek. Maknya: Bila kalian menyimpang dan

berbelok dari keben**r, L!$i'F:Ut;ii';,i $esudah datang

lrepadamu buhi-buhi kebenaran), yakni: Hujjah-hujjah yang jelas dan

bukti-bukti yang benar bahwa masuk Islam adalah kebenaran:

,-*'fr 'ii-a;C(Malmketahuilah,bahwasarryaAilahMahaperkasa),
tidak dikalahkan oleh dendam terhadap kalian, H (Maha Bijaksana),

tidak mendendam kecuali secara haq.

'u:E',b Qtoao yang mereka nanti-nantikan [pada hari
kiamatJ ), yakni: Yantazhiruan (mereka nanti-nantikan). Dikatakan,
" Nazhortuhu dan intazhartulru," artinya sama (menantikannya). Makzudnya:

Apakah mereka yang enggan masuk Islam itu sedang menunggu-nunggu.
t.t"jla adahnbentukjamak dari iji, raitu sesuatuyang menaungi karnu.

Qatadah dan Yazidbin Al-Qg' qa' membacanya: 
"pJa 

4 (fi i zhilalin). Yazid

j uga membacanya: L4), 6 (Wa I m a I a a' i tra t $ dengar hh afu dh(harakat

lrasrahdi akhimya), karena di-'athaf-kan kepada: .r3)i atau di 'athaf-

kan kepada' ;G ararurf" y berkata, "Bacaan: ?ii$ denganl*afadh

(harakat tras'rahdi akhirnya) bermakna: Wafiil ialaaikati (dan dalam

(naungan) malaikat)." Ia juga berkata, "Bacaan dengan rafa' (yakni:

aazn $1 lebih baik." Aa-Zulajberkata, "Perkiraannya 
-bila 

dalam bentuk

kata sempurna-adalah: Fi zhulalim minal ghamaamiwaminal malaaikati

(dalam naungan awan dan malaikat). Maknanya: Tidak ada yang mereka

tunggu-tunggu kecuali datangnyaAllatr kepada mereka dengan membawakan

hisab dan adzab dalam naungan awan dan malaikat."
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Al Akhfasy berkata, "Ada kemungkinan makna ya'tii (yang secara

harfiyah berarti: datang) kembali kepada al jazaa' (yakni: balasan),

sebagaimana kata ini diaftikan sebagai hal yang menalertkan dan siksaan pada

hsalr kannr Tsamu4 ya itu firman Allah Ta' al a, yt?i U A'.,' 
"' 

-', fr ;V
(Malra Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya').

(Qs. An-Nahl 116l: 26), dan firman-Nya mengenai Bani Nadhir:

ir@-l .* Affi'#i3 (Maka Atlah mendatangkan kepada

merelra ftukumanl dari arah yang tidak mereka sangkn-sangka.) (Qs.

Al Hasyr [59]:2).

Adapunpenggunaan kata ya'tii drsini, karena asal maknanya menurut

para ahli bahasa adalah menuju sesuatq sehingga makna ayat ini: Tidak ada

yang merekatunggu-trmggu kecualiAllah benar-benarmenampakkantindalorF

tindakan yang diusung oleh sebagian makhluk-Nya yaitu dengan menuj u

kepada mereka untuk memerangi mereka."Adajuga yang mengatakan, bahwa

maknanya: Datangnya perintah dan ketpntuanAllatr kepada mereka- Ada juga

yang mengatakan, bahwamaknu, y Q adalahmenaungi. Dan, adajuga

yang mengatakan, bahwa maknanydadalah: Datangnya adzabAllah di dalam

naungan. Makna )l3i adalah awan putih yang tipis. Dinamakan demikiarl

karena awan itttyoghummz (menaungi), yakni menutupi. Maksud datangnya

adzab di dalam naungan awan adalah dengan perkiraan, bahwa itulah yang

dimaksud dengan datangnya rasa takut yang menggantikan rasa amaq yaitu

takut terhadap kekejaman dan dahsyatrya peristiw4 karena sebenamya awan

itupotensi rahmat, bukan adzab.

-'i$;?ft(dandiputusknnlahperkaranya).Di-athaf-karkepada:
f$y- (datangnya)yang tercakup oleh bingkai "Yang mereka tunggu-tunggu".

Diungkapkannya dalam bentuk redaksi lampau untuk menunjukkan

kepastianny4 sehingga seolaholatr hal itu telah terj adi. Atau kalimat ini sebagai

redaksi permulaan untuk menunjukkan bahwa kandungan redaksi ini pasti

terjadi dan tidak dapat dihindari. Yakni: Dan perkaranya sudah ditetapkan,

yaitu mereka binasa. Mu'adz bin Jabal membacanya ,"Wa qadhaa'ul amr"
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dengan mashdar sebagai 'athf kepada z itii. yahya bin ya'mur

membacanya,"Wa qudhiya al umuur" dalam bentuk jamak.IbnuAmir,
Hamzah danAl Kisa'i membacanya, "Tarj i'ul umuw), denganmengaitkan

fi 'Ikwada'fa7(katimatpositi0. Sementarayang lainnya membacanya dengan

mengaitkany''lkepadamaf ul(yalan turja'ulumuur$<alimatnegatifl ).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya:
i?t* +ti airt>Iir-t; a,-rfiiqlJj (Hai orans-orans yang
beriman! MasuHah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan), ia berkata,

"Yakni orang-orang beriman dari kalanganAhli Kitab. Karena mereka itrl di
samping beriman kepadaAllall mereka masih berpedoman dengan sebagian

perintah Taurat dan syari'at-syari'at yang dulu diturunkan kepada mereka.

Allah mengatakan,'Masuklah kalian ke dalam syari' at Muhammad, dan
jangan melewatkan sesutau pun darinya. cukuplah kalian hanya dengan

mengimani Thurat dan kandungannya'."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, "Bahwa ayat ini diturunkan
berkenaan dengan Tsa'labah,AMullah bin salam, Ibnu Yami&Asad bin Ka'b,
Usaid bin Ka'b, Sa'idbinAmr dan Qais binZaid,,semuanya dari kalangan

yahudi. Mereka mengatakan, 'wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari di
mana dulu kami mengagungkanny4 maka biarkanlah kami merayakan hari

Sabat ihr DanTatnatjuga KitabullalL izinkankami melaksanakarurya di malam

hari.' Maka turuntah ayat, l:t-U ^ili,2 i rl> I i r!,,i a,-ii t#L- 6 oi
orang-orong yong beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara

keseluruhan)"

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia berkata, * )Ai
adalah ketaatan kepadaAllatr, sdangkan <3tzadalah semua lseturururya;."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata,

")li adalah Islam, sedangkan lpJr (pada kalimat A:l adalah

Islam."

Ibnu JarirmeriwayatkandariAs-Suddi mengenai ayat : F'iA ) oF
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J4|'F;V6 (Tetapi jitra tramu menyimpang [dari jalan AltahJ

setelah datang kepadamu buldi-buhi kebenaran), ia berkata, "Bila kalian

berbuat zhalim setelah Muhammad SAW datang kepada kalian." Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau

bersabda: i:tr-;t "^Z;a tq iy ii o6 ;;fTi.. ',i:rri }n' tiX
qF, iy;'pt q ,,u;it4 y'eht'J t ,1:zir p oiry :A, it

(Allah alcan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai

yang terakhir pada wahu yang telah ditetapkan, dalam keadaan berdiri
dan menengadahkan pandangan ke langit, menantilun keputusan. Lalu
Allah turun dalam naungan awan dari Arasy ke Kursi).za}

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAbuAsy-Syaikh di

dalam Al 'Azhamah meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai ayat tersebut,

ia berkata, "Allah turun ketika furun, sementara jarak antara Dia dan para

makhhrk-Nya adalah tujuh puluh ribu hijab, di antaxanya: Calraya, kegelapan

dan air. Lalu air itu mengeluarkan suara di dalam kegelapan itu sehingga

mencopotkanjantung."

Abu Ya'la, Abd bin Humaid, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim
meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai ayat ini, ia berkat4 "Allah akan

datang pada hari kiamat dalam nauangan awan dan telah diputuskan

rangkaianya." Ibnu Jarir danAd-Dailami meriwayatkan dariny4 batrwa Nabi

SAW bersab da,,ii"j u.ii ,aiifi,au, 1'i:jx q to, €U'cl6tb y;sr ;r, 
"01

,icJ,, e p eit't'6ti;- oi'lit:h|p (sesungguhnya ada rangknian

pada awan. Allah datang dalam naungannya, yang mana awon itu dijaga

oleh para malaikat. hulahfirman-Nya: Tidak ada yang mereko tunggu-

tunggu kecuoli datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan).2al

zao Hasan,Adz-DzahabimenyebutkannyadalamMukhtashar Al Uluw,h. ll0, iinad-
nya hasan, dan telah disepakati oleh Al Albani yang dinukil juga oleh Abdullah bin
Ahmad dalam As-Sunah, h. 177.

241 Dha'i1: diriwayatkan olehAd-DailamidalamMusnadAl Firdaus,l/h.258 dan Ibnu
Janr,zll90.
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Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ilaimah mengenai

firrran-Nya: tC-iig,W c2 (dalam naungan awan), ia berkata,

"Kekuatan sementara par6 mahikat di sekitar-Nya." Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah datang

kepada mereka dalarn naungan awan, dan malaikat datang kepada mereka

saat kematian." Ia juga meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya:

ffi #t (Dan diputuslcanlah perkaranya)ia berkata, "Telah berlaku."
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-J,ii €t * y:', ;; ,,-i:'.;$ e J{;1, i'p
?):A=$i'**a''o1 ttf i3f,;v i;'u $i;;.
'uiiSipt'u;Ji',y t ;:,:t q hi ipi itfs'u*.
@ y4 jP',',Tx- ;,i.,|'1fit@i ;i - :*z# ifi
eyt !"#'d:ri fi't i4' r+i U ;'Ai ok

^ri;i$eqhi'&,;
1,

.,t 4J iAA r;.i;r, ij-$i'ini ,s:"#";:;, Wit, lyf, j-yl ,itl 6.tas )*:*. tIj;

€*y? lSt'ottu s*K[ +t,u,Fii.i.z?-

"Tanyakanlah kepada Bani Isroil, 'Berapa banyaknya tanda-tondo

(kebenaran) yang nyata yang telah Kami berikan kepada mereka.

Don, barangsiapo menukar nikmat Allah setelah datangnya nikmat

itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras sikso-Nya.

Kehidupon dunia dijadikan indah dolam pondangan orang-orang

yang kaJir, dan mereka memandang hina orang-orang yang

berimon. Padahal orang-ordng yang bertokwo itu lebih mulia

doripada mereka di hari Kiam;at. Dun Allah memberi rezeki kepada

orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Manusia itu
odaluh umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Alloh

mengutus para nabi sebogai pemberi kabar gembira dan pemberi

peringotan, danAllah menurunkan bersama mereko Kitab dengan

benar, untuk memberi keputusan di antara manusio tentang

perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang

,'. t.; ii )g;,; G rA'c i-iti i+ri I * aG s,
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kitab itu, melainkan orang yang telah didotangkan kepada

mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereko keterangon-

keterangon yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri
Maka AAah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman

kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu
dengan kehendak-Nya. Dan A'llah selalu memberi petunjuk

orong yong dikehendaki-Nya kepoda jalan yang lurus.'
(Qs. fu Baqarah l2lz 2ll-213)

Yang diperintatrkan untuk menanyakan kepada Bani Israil adalah Nabi

SAW. Bisajuga setiap orang yang mau bertanya. Dan pertanyaan ini adalah

bentuk omelan dan celaan. Kata fi> pada posisi nashqb karena pengaruh

"fi'lyarrgdisebutkan setelahnya sebagai moful darit<ata 11t1, 
(yakni: Pada

kalimat ,,i#ti ,.Bisa juga n,ashab-nya itu karena fi'l muqaddar (kata

kerja yang diperkirakan) yang menunjukkan hal yang disebutkan itu, yakni:

Kam aatainaa aatanaahum (berapabanyak telah kami datangkan? Telah

kaini datangkan kepada mereka). Dan, kata ini (yakni ltl aiperkirakan

dibelakangkan karena mempunyai permulaan redaksi, statusnya bisa sebagai

kata tanya untuk pernyataan, atau sebagai khabar yang mengindikasikan

banyak.

y:', A berarti bukt i,pada posisi nas hab sebagai t amyi iz.Artinya:

Bukti-bukti yang dibawakan oleh para nabi mereka mengenai perkara

Muhammad SAW. Adajuga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah:

bukti-bukti yang dibawakan oleh Mus4 yaitu sembilan bukti. Yang dimaksud

dengan i3i di sini adalah: Bukti-bukti yang datang kepada mereka.

Ibnu JarirAth-Thabari berkaa : t^iJli di sini adalah Islam. Yang benar,

bahwa maksudnya adalah mencukop se** nikmat yang dianugerahkanAllah

kepada setiap hamba-Nya, siapa pun mereka. Lalu nikmat itu diganti dan

tidak disyukuri. Pengertian ini tidak menafikan bahwa konteksnya

menceritakan tentang Bani Israil, atau karena sebab turunnya ayat ini berkenaan

dengan merek4 karena penyimpularurya berdasarkan keumuman lafazh bukan
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berdasarkan kekhususan sebab.

. c$iL-Q'i{'o| (Maka sesungguhnya Allah sangat keras

hulaman-Nya)mengandung ancaman yang tidak terhingga.

'F.-t@iadikonindah)adalahmabnimajhr.r/ft alimatnegatif).Adapun

yang membuat indah itu adatah syetan, ataujiwa-jiwayang cenderung kepada

ketergesa-gesaiul. Yang dimaksud dengan l;;S'U{i (orang-orang yang

kafir) adalah para pemuka Quraisy, atau setiap orang yang kafir. Mujahid

dan Humaid bin Qais membacanyu, 'rA) dalam bentuk zab ni lil mo'luum

ftalimat positif). An-Nuhas berkata, "Ini bacaan yang janggal, karena tidak

adafa'ilyangdisebutkansebelumnya."IbnuAbuAblahmembacarrya:L3L,-3.

Dikhususkannya penyebutan "orang-orang kafir", padahal dunia itu

dijadikan indah dalam padangan orang Islam dan orang kafir, sebagaimana

yang dinyatakanAllah SWT, bahwaDiamenjadikan apayang adadi bumi

sebagai hiasannya untuk menguji para maklrluk-ny4 siapakatr di antara mereka

yang lebih baik amalnya? Karena orang kafir itutergoda oleh keindahannya

dan berpaling dari kehidupan akhirat, sedangkan orang Islam tidak tergoda

olehnya, bahkan ia berpaling kepada kehidupan akhirat.

i;G Uii'U'ua;'ii (dan mereka memandang hina orang-

orang yong beriman). Kalimat ini pada posisi nashab sebagai hal Seterangan

kondisi), yakni: Dan kondisinya, bahwa orang-orang kafir itu memandang

hina orang-orangyangberiman, karena mereka itu fakir, tidak banyakharta

seperti halnya para pentolan kekufi.ran dan para pemuka kesesatan. Demikian

ini, karena kehidupan dunia dalam pandangan mereka hanya didapatkan oleh

orang yang bahagia dan benrntung, adapun yang tidak mendapatkannya berarti

orang yang sengsara dan merugi. Dan saat itr.r, orang-orang beriman banyak

yang fakir karena kesibukan mereka dalam beribadah dan mengejar kehidupan

akhirat serta tidak begitu memperdulikan kehidupan dunia dan perhiasannya.

Al Akhfasy berkata, "sakhartu minhu sama dengan sakhartu bihi

(aku mengolok-olok atau memandang rendatr), demikian juga dlnfuilou minu
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darr dhafuiktu bihi (aku menertawakannya), dan juga hazza'tu minu dan

hazza' tu brfti (aku mencemoohnya). Bentuk ism-nya as-suWtriyyah dan as-

sakhri15t."

Karena orang-oftrng kafir memandang rendah orang-orang berimarl

makaAllah membantah mereka dengan firman-Ny a: )i3;ii*t'U{ft
#i ifi (Padahal orang-orang yang bertalcwa itu lebih mulia daripada

merelra di hari Kiamat). Yang dimaksud dengan "Al fauqiyyah" di sini

adalah: I€bih tinggi deraj atrya, karena mereka berada di surga, sedang orang-

orang kafir itu berada di neraka. Kemungkinanjuga yang dimaksud dengan

"Alfauqiltyah" adalah tempahy4 karena surga berada di langrt, sedangkan

neraka merupakan tempat yang paling bawah. Atau, karena orang-orang

beriman itulah yang akan menang di duni4 sebagaimana kenyataannya dengan

berkuasanya Islam dan jatuhnya kekufuran serta dibuntrhnya para penganut

kelorfuran, ditawarU digantikan posisinya dan dipungut upeti. Sebenamya ayat

inibisadiartikandengansanuapengertianinibilatidakadapembatasankalimat

"diharikiamat".

"qp,',t4o1,!:iKts 
(oon Altah memberi rezeki kepada

.i
orong-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas). Kemungkinan ini adalah

menunjukkan bahwaAllah SWT akan memberikan rezeki kepada orang-

orang beriman yang.lemah dan melapangkan rezeki mereka serta

menganurahkan rezeki kepada mereka tanpa batas. Kemungkinan juga

maknanya: Bahwa Allah melapangkan rezeki sebagian hamba-Nya,

sebagaimana Allah melapangk an rezeki para pemuka kekufuran secara

bertahap. Dan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang

dilapangkan rezeki tidak diridhai-Nya. Kemungkinan juga bahwa yang

dimaksud dengan "tanpa batas" terhadap oftmg{ftmg yang dianugera}ri reznk'r

adalah seperti dalam firman-Nyu, ,.131*AA;S (Dan

memberinya rezeki dari arah yang tidada disangla-sangkonya) (Qs. Ath-

Thalaaq [65]:3).

{y5 {4;6i$k (Monuria itu adalah ummat yang satu),yakni:
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Dulunya mereka itu memeluk satu agama, kemudian mereka berselisih.

,4i Xfr,*A (m a lea Al t ah m e n gu t u s p ar a nab ). P ara mufas sir berbeda

pendapat, siapa manusia png dimaksud pada ayat ini? Ada yang berpendapag

bahwa mereka adalah anak cucuAdam yang jiwanya dikeluarkanAllah dari

punggrmgAdam.Adajugayang bahwamakstrdnyaadalahAdam

sendiri. Adam disebut manusia karena selunrh manusia berasal darinya Ada

j uga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah Adam dan Hawa' . Ada

juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah manusia generasi pertama

yang hidup di masa antaraAdam danNuh. Adajugayang mengatakan, batrwa

maksudnya adalah Nuh beserta semua manusia yang ikut di dalam balrteranya-

Adajuga yang mengatakan, bahwa makna ayat ini adalatr: Dulunya manusia

itu adalah urmat yang satq semrn kafir, laluAllah mengutus pada nabi kepada

mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang maksudnya adalah

mengabarkan tentang manusia yang sesungguhnya hanya satu jenis, yaitu

kesemuanya merupakan satu umat yang tidak mengenal syari'at dan tidak

mengenal hakikat jika sajaAllah tidak mengutus para rasul kepada mereka.
, -2q
aaYf berasal dari kata,'Amamtu asy-syai'a', artinya: Akumenuju

sesuatu, yakni tujuan mereka satq tidak berbeda.

',$i'tr*; (Maka Allah mengutus para nabi), ada yang

mengatakan, bahwajumlah para nabi adalah lz4.}00,danjumlatr para rasul

tiga313.

Ur,:t O-# (Sebagai pemberi kabar ge.mbira danpemberi

peringotan), pada posisi nashab sebagai haal (kalimat yang menerangkan

kondisi).

4i'#]7i1 1oa" dllah menurunknn bersama mereka Kitab)

yakni jenis kitab. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Alif dan lam di sinr

menunjukkan definitif, dan maksudnya adalah Thurat."

'#. (Untuk memberi keputusan) menurut Jumhur, bahwa ini

disandarkan kepada Kitab tersebu! jadi ini sebagai ungkapan kiasaru seperti
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halnya firman Allah Ta'ala: d\#Wq fij ltnrlah krtab

[catatan] Kami yang menuturknn terhadapmu dengan benar). (Qs. Al
Jaatsiyah p5l:29). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr:

Agar setiap nabi memberi keputusan dengan kitabnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah: AgarAllah memberi keputusan.

Dhamir(kata ganti) pada kalim at, \iyang pertama kembali kepada

17 pada kalimat: ^+iriu;t4 Ge;;ang perkara yqng mereka
perselisihkan), sedangkan dhamir pada kalim at, ay'.It:1lt 6j (DaJt

tidaHah berselisih tentang kitab itu)kemungkinan kembali kep aaa ,-{ji
(Kitab) dan kemungkinanjuga kembali kepada *Yang dittuunkan kepadanya",

yaitn Muhammad SAW. Demikian yang dikatakan,oleh AzZujaj. Kemungkinan

juga kembali kepada |Ai ltreOenaran).

irli;$i $t, i*rrroli orang-orang yqng telah diberi [Kitabfi,
yakni: Yangtelah diberiAl Kitab, atau diberi kebenaran, ataudiberiNabi,
atau dianugeratri ilmunya.

- , .-2 ,1. '.,

^S:* 
t'; i; (Karena kedengkian ontara mereka sendiri) pada

posisi nashab sebagai maful bih(obyek penderita), yakni: Tidaklah mereka

berselisih kecuali karena kedengkian, yaitu kedengkian dan ambisi terhadap

dunia. Di sini terkandung peringatan terhadap kedungunan perbuatan mereka

dan bunrknya apa yang mereka alami, karena mereka menganggap turunnya

Al Kitab sebagai sebab semakin parahnya perselisihan.

+.t,u,fi uy,irrgqij;v i"{ifrt 6:# (Maka Auah

memberi petunjuk orang-orang yong beriman kepada kebenaran tentang

hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya), yakni: Maka

Allah menunjuki umat Muhammad SAW kepada kebenaran. Yaitu dengan

penjelasan bagi mereka yang terdapat di dalam Al Qur'an mengenai perkara

yang mereka perselisihkan itu. Adajuga yang mengatakan, bahwa maknanya

adalatr: MakaAllah menunjuki umat Muhammad untuk membenarkan semuir

kitab, ini Lerbeda denganumat-umat sebelum merek4 karena sebagian mereka
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mendusfiakan sebagian kitab. Adajuga yang mengatakan, ba]rwa maknanya

adalah: Allatr menunjuki mereka kepada kebenaran mengenai kiblat.

Ada juga yang mengatakan bahwa malaranya adalah: Allah menunjuki

mereka mengenai hari Jum'at. Adajuga yang mengatakaq batrwa makzudnya

adalah: Allah menuqj uki mereka turtuk meyakini yang haq mengenai Isa yang

didustakan oleh kaum yatrudi dan dianggap tuhan oleh kaum Nashrani. Dan,

adajWa yang mengatakan, bahwa yang dimakzud dengan al haq adalah Islam.

Al Farra' berkata, "Pada ayat ini ada pembalikan urusan, perkiraannya:

Fahadallaahul ladziina aamanuu bil haqqi ltmakhtalafuu fiihi (Maka

Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran

yang merekaperselisihkan itu)." Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, rurnun

dinilai oleh Ibnu Athiyyah.

45.U, (dengan kehendak-Nya.) Az-Zuiaj berkata, "Maknanya: Bi
ilmihi (dengan ilmu-Nya [sepengetahuannya])." An-Nuhas berkata,

'?emaknaan ini keliru, yang benar adalah: Bi amrihi (derryanperintah-Nya)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya,}a'lyl, d',P. (Tanyakanl ah kepada B ani Is rail),ia berkat4

"Yaitu orang-orang yahudi. # y:;6i,i$ti iZ> gtropa banyak

buhi nyata yang telah Kami berikon kepada merela), baik yang tela

disebutkan olehAllah di dalamAl Qur'an maupun yang tidak disebutkan.

lif;u),1#r,,2 (Barangsiapa menukar nilonat Allah setelah [nilonat
l/z),yalarimengingkarinya."IbnuAbuhatimmeriwayatkandariAbtrAlAliyall

ia berkat4 "Telatr didatangkan kepada mereka sejumlah bukti, yaitu: Tongkat

Musa dan tangannya, dibelahkan-Nya laut untrk mereka, ditenggelamkan-

Nya musuh mereka dan mereka menyaksikan, naungan awan, ditunurkannya

manna dan salwo kepada mereka. fie.liJ-,it (norongsiapa

menukar nikmat Allah setelah [nikmat ituJ), yakni: Barangsiapa

mengingkari nihnatAllah-"

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari
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Ibnu Jr:raij mengenai firman-Nya: q, 3:i i p.:i i;;tlrfijS.j ftehi&ryan
dunia dijadilan indah dalam pandangan orang-orong yang kafir), ia
berkata, 66:\{aka- orang-orang kafir ifu mencari keduniaan dan

mengejarnya.- i;ti rj$i'u'u';riJ (dan mereka memandang hina

orang-orang yang b erimar) karenamereka mencari kehidupan akhirat).

Ibnu Juraij 'berkata,'"Tidak ada dugaanku kecuali bahwa ini dari Ikrimah-" Ia

juga berkata, "Mereka (orang-orang kafir) mengatakan, 'seandainya

Muhammad itu seorang nabi, tentu para tokoh dan para pemuka kami

mengikutinya DemiA[ah, tidak adayang mengikrsinya kecuali orang-omng

yang bunrh semacam Ibnu Mas'ud dan teman-temannya'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

i;$ ;ii'u'u?AJ (dan mereka memandang hina orang-orang
yang b eriman) iaberkat4"Orang-orang kafir mengatakaq'Mereka (orang-

orang beriman) itu tidak mempunyai pegangan-' Ini sebagai ejekan dan olokan.

i';:ii i7' "oF ifr A$ii (P adahal orons-o r ans yang b ertatcw a itu

lebih mulia daripada mereka di hari Kiamat). Di sini, betapajauhnyajarak

perbedaan itu." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata,

"kemuliaan mereka adalah di dalam surga." IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Atha', ia berkata, "Aku tanyakan kepada IbnuAbbas mengenai ayat ini:

7q *',t-:-; j,!:i-Kts (Oon Altah memberi rezeki kepada orang

yang dikehendaki-Nya ianpa batas), ia berkata, 'Penafsirannya, bahwa

tidak ada yang mengawasi Allah dan tidak ada yang memperhitungkan-Nya'."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tuhan itu

tidak memperhitungkan- "

Diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim, Abu Ya' la dan

Ath-Thabrani dengansanad dha'if dari IbnuAbbas tentang firman-Nya:

{9Sili;tii;tk (Manusia itu adalah ummat yang satu), ia berkata,

"Semuanya memeluk Islam." Al Bazzar,Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, Ibnu

Abu Hatim danAl Hakim meriwayatkan darinya, ia berkata, "AntaraAdam

danNuh ada sepuluh generasi, semuanya berada mengikuti syari'at yang haq,
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lalu setelatr itu mereka berselisilU makaAllah menguhs para nabi." Ia berkata

"Begitu juga bacaan Abdullah: ffuti a:"-tt ii orht ;tG (Manusia itu

adalah ummat yang satu, kemudian mereko berselisih). " Ibnu Jarir dan

IbnuAbi Harim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Mereka

dulurya satu umat sebagaimana yang ditampakkan kepada Adam, karena

Allah telah menetapkan fitah mereka pada Islam, dan mereka mengikrarkan

penghambaan, jadi mereka itu dulunya satu umar, yaitu kaum muslimin,

kemudian mereka berselisih setelah ketiadaanAdarn."

Waki', AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Mujahid, ia berkata, 'Manusia itu dulunya satu umat, yaituAdam.' Ibnu

Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwaya&an dari Ubay, bahwa ia membacanya:

.;*ilr ilr e+ ,t:tit*oit-r1,,1i orit o€ (Manusia itu adalah ummat yang

satu, lremudian mereks berselisih, maknAllah mengutus pqra nabi). Allah

mengutus para rasul dan menurunkan kitab-'kitab kepada mereka adalah setelah

terj adinya perselisihan it: 5i ;$i $t *otA C2 (Ti daklah b ers eli s ih

tentang kitab itu melainkan oronf yang telah didatangkan kepada

merelra Kitab), yakni Bani Israil, mereka tela diberi Kitab dan ilmu.

*:!li;i (Karena dengki antara mereka sendiri). Dengki terhadap

kedturiaan dan mengejarkan kekuasannya, karena siapa pun yang memiliki

kekuasaan maka tampak indah dan berwibawa di tengah manusia."

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya , i+S A;$i'ok lMoruria itu adalah ummat yang satu),

ia berkata, "sebagai orang-orang kafir."

Abdunazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai firman-Nya:
l;i A"{iK s:"5 (Maka Allah memberi petunjuk orong-orong

yang berimon) iaberkata, "Nabi SAW bersab da: 7"y-ijt\\ otr<l\'r;:
urr# .r^&i ,y 'o.tit uui ; vr(ir t jti # +. lr,tt rpi ,O' S\ii ,:;r;st

ij 6 'r,$ti ,'itit sr:rar'!;fu; ,iit fft-r*g ,1,F,'u'^j tfur u.l hr
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u1b;,n. i '1,'" ,1i{Jd- r:tfui ,:€ (Kita adalah umat terakhir yang

menjadi pertama pada hari kiamat. Yaitu sebagai manusia yang pertama-

tama masuk surga, walaupun mereks telah diberi Kitab sebelum kita

dan kita diberi Kitab setelah mereka. Karena Allah memberi petunjuk

kepada kito mengenai kebenaran yang mereko persetisihkon. Inilah hari

di m ana m e re ka b e r s e I i s i h m e n ge nai i tu t al u Allah me nunj uki ki t a t e nt ang

itu. Maka manusia mengikuti kita dalom hal itu. Kemudian besokuntuk

orang- orang yahudi, dan s et elah e s ok untuk orang-or ang nashrani)"306

Hadits ini dicantumkan juga di dalam Ash-Shahih tarpa menyebutkan ayat

tersebut.2a2

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Zaid binAslam mengenai firman-

Nya: .ryi,r,, 7Ai,tgi{Aa.ir;,v iJ-;iiffi 6:# iroro Ailah

memberi peiunjuk orang-orangyang beriman trepada kebenaran t?ntang

hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya), ia berkata,

"Mereka berselisih mengenai hari Jum'a! lalu orangorang yatrudi mengambil

hari Sabtu, sementara orang-orang nashrani mengambil hariAhad. LaluAllatr

memberi petunjuk kepada Umat Muhammad untuk mengambil hari Jum'at.

Mereka juga berselisih mengenai kiblat, yang mana orang-orang Nashrani

menghadap ke arahtimur, sementara orang-orangyahudi menghadap ke arah

barat, danAllah menunjuki umat Muhammad ke arah kiblat (Ka'bah). Mereka

juga berselisih mengenai shalat, di antara mereka ada yang nrku tanpa sujud,

ada yang sujud tanpa ruku, ada yang shalat sambil berbicara, dan ada pula

yang shalat sambil berjalan, laluAllah menunjuki umat Mulramnnad cara yang

benar. Mereka juga berselisih mengenai puasa, di antara mereka adayang

berpuasa pada siang hari dan adajuga yang berpuasa setelah makan, lalu

Allah menunjuki umat Muhammad cara yang benar. Merekajuga berselisih

mengenai Ibrahim, yang orang-orang yahudi mengatakanbahwa Ibrahim

penganut agama yahudi, sementara orang-orang nashrani mengatakan bahwa

2a2Shahih, Muslim, 21585 dan 586 dari haditsAbu Hurairah.
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beliaumenganut agama nashrani, padahalAllah menetapkannya sebagai orang

lembtrh lagi muslim (berserah diri), laluAllah menunjuk umat Muhammad

kepada yang benar. Merekajuga berselisih mengenai Is4 yang mana orang-

orang yahudi mendustakannya dan menyatakan kedustaan yang besar

terhadap ibundanyq sementaraorang-orang nashrani menganggapnya tuhan

dan anak tutraru padahal Allatr menyatakan batrwa beliau adatr ruh dari-Nya

dan kalimat-Ny4 laluAllatr menrurjuki umat Muhammad kepada yang benar."

TAFSIR FATHUL QADIR 829



,r ilv'ur,i'F & t*, a+ri i}Lfr J *+{
'J;')i,S* & i; ;T:'J j:i't',t;t::i'&*. 

rk F
@+; fi ; 3r,xi fi ; 6 :6i;v;{ri

' uApokah kamu mengiro OrO*o kamu akan mosuh surga, padahal
belum datang hepadamu (coboan) sebagaimana (yong dialami)

orang-orong terdahulu sebelum kamu Mereko ditimpa malapetaka

dan penderitaan serta diguncang (dengan berbagoi coboan),

sehingga berkatalah Rosul don orang-orang yang beriman

bersamanyar' Kopan kah datangnya pertolongan Atloh?'
Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekot"

(Qs. Al Baqarah l2l: zla)

Kata ii di sini berdiri sendiri, ia bermakna .}+ (tetapilbatrt<an;. Sebagian

pakar bahasa menyatakan, bahwa adakalanya kata itu bermakna hamzah

istiJham (kata tanya) untuk mengawali ungkapan. Berdasarkan ini, maka

pengertian kata tanya di sini adalah: Pengakuan dan pengingkaran, yakni:

Apakah kalian mengira bahwa mastrknya kalian ke dalam stuga adalah bexur-

benar akan terjadi, padatral kalian belum diuji seperti ujian yang diterapkan

kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian dapat bersabar seperti halnya

mereka dapat bersabar? Allatr menyebutkan selingan ini setelah menyebutkan

penyelisihan umat-umat terdahulu terhadap para nabi mereka untuk

mengokotrkan oftrng-omng beriman dan meneguhkan hati mereka. Ungkapan

ini sepcrti firman-Nyu, reliffi-t:.t 3i#iirlLi3of **;1
{ab:" + (Apakah kamu mengirZ balwa kamu akan masuk surga,

padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu)

(Qs. Aali 'Imraan l3l: :Ur2) dnfirman-Nya , iHfr j ;&,i --J-Jlqp;Il
ItF-iii, t-5vQ*-,J peuf haf miim. Apakah manusia itu
mengira bahwa merelca dibiarkan hajal mengatakan, "Kami telah

beriman, " sedang merelea tidak diuji tagi?)(Qs. Al 'Ankabuut [29]: l-2).
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Firman-Nya r';iij,,, (Merc ka ditimpa')menrpakan kete'rairgnn dari

firman-Nya, ili'r-;,$i lil (sebagaimana halnya orang-orang).

ilbtr:t:Vi(matapetakadanpenderitaan),penafsirannyatelatr
dikemulokan"

Az-Zalzdoh adalah gerakan yang kuat (goncangan), ini bisa terjadai

pada diri dan bisajuga pada keadaan. Dikatakan : zalzala alldahu al ordha

zalzalat an da zilzaalan (derryanlasrah)fa aizila. (Allah menggmcangkan

burri dengan suanr guncangaq maka bumi ptm berguncang), yraitu apabila

bnnri bergerak dan berantakan. Maka makna: il l': (diguncang)adalatr

dibnatsangattakntdankaget. '

Az-Ztjaj mengtakan, "Asal makna az'zalzalah adalah pnidatrnya

sesuatu dari tempatnya. Bila aku mengatakan ,'zalzaltuhz' artinya: Saya

mengulang-ulangpemindatraruryra dari ternpatr5a-"

Jrii & (sehingga berlratalah) yakni batrwa peristiwa itu terus

berlanjut sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan,

$'; 1$ {aitot oh datangnya pertolitngan Allah?). Ada yang

mengatakan, batrwa yang dimaksud rasul di sini adalah Muhanrmad SAW.

Ada juga y1ng mengatakan, bahwa maksudnya adalatr Sya'ya'. Dan ada

juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalatr setiap rasul yang diutgs

kepada umatnya. Mujatrid, Al A'raj, Nafi' dan Ibnu Muhaishin membacanya

dengan ,:ofa'pada kalim at: 'Jiil! sedangkankan yang lainnya

membacanya dengan nashab.Bacaan dengan rafa' berafimenceritakan

kondisi yang telah lanipau. Sedangkan bacagn dengan nashab berarti

menyembunyikan (tidakmenampaklan) partikel OI )ang menunjukl@n sebagai

puncak dari isi berita sebelumnya. AIA'masy membacanya ,"Wazulziluu

wayaquulur rasuulu" (serta diguncang (dengan berbagai cobaan), dan

berkatalah Rasul) dangan w awar sebagai ganti h,att a. Maktanya: Bahwa Rasul
'dan 

orang-orang yang bersamanya telatr mancapai titik kegalatran sehingga

mereka mengucapkan perkataan ini yang mengindikasikan permohonan
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pertolongan dengansegera dan tidak ditangguhkan lagi.

KemudianAllatr SWT menyaurpaikan kabar gembira kepada mereka

.dengan firman-Ny a: +; fi ; .(; 
rXi (Ingatlah, sesungguhnya

pertolongan Allah itu amat dekat). P aramufassir mengatakan, bahwa pada

redaksi ini ada kalimat yang didatrulukan dan dibel4kangkan, perkiraannya:

hat! a yaquulal ladziina qamanuu mataa nashrullah w a yaquulur rasuul

,{sAW) alaa inna nqshraaqahi q ariib (*hnggaberkatalatr orang-orang yang

boiman'lkpankah daungnyapeptolonganAllah?'l laluRasul tsAwj be*at4
"Ingatlalr, sesungguturya pertolonganAllah itu dekat') Namun pendapat ini
tidak tepat, karena ucapan Rasul dan orang-orang yang bersamanya adalatr:

$';1$ {AiU*oh datangnya pertolongan Attah?) yang hanya
bermakna memohon disegerakannya pertolongan dari Allah swT, bukan
seperti yang dinyarakan oleh sebagian mufassirtadi yqrg mengesankan adanya

keraguan sehingga ditakwilkan seperti demikian

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mwrdzir meriwayatkan dari

Qatadah: Batrwa ayat ini diturunkan pada saat perangAhzab, yangmana
pada saat ituNabi SAWmengalami cobaan danpengepungan. IbnuAl Mundzir
dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata, "Allatl
mengabarkan kepada orang-orang beirman, batrwa dunia aaaan negeri

cobaan, dan bahwa.Allah pasti menguji mereka di druria. Dan.Allah
mengabarkan kepada mereka, bahwa memang itulah yang Auah lakukan
tertradap para nabi-Nya dan manusia-manusia pilihan-Nya agarjiwa mereka

bagnsb maka Allah bedrm trr-',J P t3 :t3l4i W (Mercko ditimp oleh

malapaaka dan kcsengsaraan). Al ba'sao' adalatr cobaan (malapetaka),

sedangkan adh-dharraa' adalatr kesengsaraan, dan mereka digmcang
dengan berbagai cobaan dan penganiaan manusia terhadap mereka.,,

Ibnu Jarir dan lbnuAbu Hatim meriuayatkar dni As-srddi mengenai

firman-Nya, i#.'u i'#.J$rt3j (padahat betam darang padamu

[cobaanJ sebagaimona holnya orang-orong tedahulu sebelum kamu).

Ia be*ata "Mereka mangalami ini pada saat perar-rgAhzab, sampai-sampai

832 TAFSIR FATHUL QADIR



ada di antara mereka yang mengatakan, (o:? $1"e j.,;2 ";;t 61,€l O {Allah
dan:' Raiul-Nyci tidak menjanjikan fepiaa iani meliinkan' tipu'drya)
(Qs. Al Abzaab [33]: I 2)." Kemungkinan yang dmakzud dengan nngkapan

As-Suddi "sampai-sampai ada di antara merekayang mengatakan" adalah

orang-orang rnunafik sebagaimana 1ang diffiliukkan oleh firman Nlah Tabla :
! ..'t - -a- t- t--l - t- - '* ibi'i$'X:S *8 tV *,fi Ut

'&tii'"&)3:*:itu* 1$;i)1r+j.r )yj tiJ)t U44t .-Ci+t C,Ltt-:.n @ ti;tiErt lurffiS lw
f.,3 ) *t if ;,e';,f G:$ e''p; *F A'ul$'d!ri;li i;riit)

i :iS i';t'irpi ;ttr *.s 6'e$)i i;",lfus'*;1
p@- , ' | ;.- - . ' ,

([YgituJ kctika mereka dalang kcpadgmu dari otas dan dari bawohmu,
)

dan ketilra tilak tetap lagi penglihatan[muJ, dan hatimu naik menyesak

sampai ke tenggarokan, dan kamu me4yangka terhadap Allah dengan

bermacom-macam pyrbosongka. Di situlah dluji oranglorang mubnin

dan digo4cangkan [hatinyal denga4 goncangqn yang sangat. Dan

[ingallqhJ. .ke,tika orang-orang. munqfik dan ora4g-orang yang

berpenyakil delam hatinya bgrkqta, "Allah dan Rasul-Nya tidak

menjanjikan fupodq kami,melainkan tiyu.doyd) (Qs. Al Akaab [33J:

10-12). ,
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L. t-. to# .t
d;j!t3-
- .'7?-
.ry..;r)lj

l'lU

@ (>i&1JJ15'*Afri€ff;tS

@ry^r!fi'"f F';-'F:t*i;ko1 g;1

oMereko bertonyo hepodoma tentong opo yang mereko nolhohhon.
Jowoblah, 'Apa soja horto yong komu nolhahkan, hendohlah

diberikah hepoda iba-bopok, koum herohot, onoh-ono* yotim,

otong<rrong niskin dan orong-orangyang sedong dolom
perjalanon.'Dan apo sojo hebojihan yong koma buog tmko

sesangguhnyoAllah Maho Mengaahui Diwojib*on olre *oma
berperong, podohol berperang itu odaloh sesuotu yong homu benci
Tetopi boleh jodi homu tido* menyenongi slriuotu, podohol io omd
bogima, don boleh jodi (pulo) komu menyu*oi sesuotu, padohal itu

omol buruk bogimu Alloh meugetohui, sedong koma ridoh

mengetohul" (Qs. Al Baqarah l2lt2l5afi)
Mereka png bertanya di sini adalatr orang-orang yang berimaru mereka

menanyakan apa yang harus mereka infakkan? Lalu dijawab dengan

keterangantentang infakmereka krimengindikasikan

batua jawaban ini lebih berguna daripada yang mereka maksudkan semata"

karena sesu*u itu tidak bisa dianggap kecuali bila ditqnpatlsn pada tempatr)a

dan sesuai dengan peruntukkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

jawabannya telah tercakup oleh redaks i, E ci,i-;efTl 6apo saia harta

yang kamu naJkahlwn), sebagai keterangan tentang apayang trarus mereka

nafkahkan, yaitu setiap kebajikan. Ada juga yang mengatakan, batrwa

sebauqla yang mercka tanyakan adalah tentang pen5alurarrpen5ahnan infald

tgihiJl;;rFtt
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nafkah mereka. Namun pendapat ini kontadiktif dengan konteksnya.

Pembahasan tentang kaum kerabat, anak-anak yatim, onmg-oftmg miskin

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, telatr dikemukakan.

--3 COi*ujibkan), yakn ifuridha(diwajibkan). Penjelasan tentang

maknakata inijugatelah dikemulrakan Di siniAllah SWTmenjelaskaq bahwa

hal ini, yaitu diwajibkannya berperang atas mereka, termasuk ujian yang

dicobakan kepada mereka Yang dimaksud dengan " berperang!' di sini adalah

memerangi orang-orang kafir.

'rli a"r,gan huruf dft ammah,adalatr al masyaqqah (kesulitan),

sedangkan'.;3ia.nSarfunrf fathah,adalahsesuatuyangdibenci.Bisa
juga yang dengan huruf dhammah &nnakna dengan ht;r:.fi fathah (yakni a/

htrhbermalcm al karh [yang dibenci]), karena keduanya merupakan dua

dialek. Dikatakan: Karihtu asy-syai'o karhan dalu- kurhan, karaahatan

dar ibaahan(aku membenci sesuatu). Mengapa jihad merupakan sesuatu

yang dibenci? Ikrenajihad menwrtut pengeluaran biay4 berpisah dengan

keluarp dan negeri, serta sangat mungkin akan kehilangan q,awa Unglapan

dalam bentuk m ashdar,yaitu: if 
^"*pakan 

ungkapan yang dilebihkan,

dan kemungkinan maknanya adalah al mabuuh (yang dibenci), seperti

ungkapan, 'Ad-dirlwm dharb al amiif' (uang dirham adalatr tempaan raja).

\4 i;;ft it *;t (Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu')

redaksi ini adayang mengatakaq bahwa makna $..1 61 5;rr1 adalatrbemrana

13 (aaahtanya). Pendapat ini diriwayatkan dari Al Asham. Abu Ubaidatr

berkata, "Kata S^L yangberasal dari firmanAllah berarti kepastian." Jadi

makna ayat ini: Pasti kalian tidak menyenangi berjihad, karena di dalarnnya

mengandung kesulitaq padahal itu baik bagi kalian. Sebab, bolehjadi kalian

akan menang sehingga kalian akan memperolehkeunhmgan, mendapat harta

ftrmpasan perang danjuga mendapat patrala. Adapun yang gugur, maka ia

gugur sebagai syahid. Dan, kalian pasti menyukai bertopang dagu dan

meninggalkanjihad, padatral itu buruk bagi kalian. Sebab, bolehjadi musuh

merasatangguh kaliansehinggamerekabisamengalatrkankalian
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dan memorak porandakan kalian hingga ke tengahnrmah-rumah kalian.
Akibatrya, kalian akari mengalani kebunrkan yang lebih parah daripadajihad
yang kalian benci itu, di samping kalian akan lryut dari manfaat-manfaat png
bisa langsnng dirasakan maupun yang akan diperoleh kemudi 

^.';1.';it3(Allah mengetahui) apyangmengundang kemaslahaan dan keberunttmgan

bagi kalian . a ),rI;,3 S.,rli @edang lcamu tidakmengetahu).

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAs-Suddi mengenai

fi rman-Nya ; i;ti"j'- t l; cf j' :'- (M e re ka b e r t any a ke p adam u t e nt a n g
aps ysng merelca naflrahkan) ia berkata, '?ada saat diturunkannya ayat ini
belum disyarilatkan zakqt.Jadi yang dimaksud di sini adalah naftah yang

diberikan seseorang untuk keluarganya dan sedekatr yang disedekatrkannya,

lalu dihapus dengan zakat."Ibnu Jarir dan lbnuAl Mundzir meriwayatkan

dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah

SAW kemana mereka menyalurkan harta mereka? Lalu turunlatr ayat:

lH 61 ell j{,-Jadi nafkah sunnah dan ?*at semua adalall sarna."243

IbnuAl Mundzir meriwayatkan, bahwaAmr binAl Jamuh bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Apayang harus kami nafkahkah dari harta kami, dan

krmana menyalurkannya?" Lalu tunrnlatr ayat ini.

IbnuAbi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-

Nya, ji4i '4;f (Diwajibtran atas komu berperang), ia berkata,

"Ketika masih di negeri Makkah, Allatr telah memerintahkan kepada Nabi

SAW dan kaum mukminin perintatr tauhid (mengesakanAllah), mendirikan

shalat, menunaikan zakat dan menahan diri dari berperang. Setelatr hijratr ke

Madinatr, diturunkanlah semuakewajiban dan diizinkan berpbrang, maka

ttrrunlalr ayat , $;;:i'4;,={ Yakni: Diwajibkan atas kalian, dan telatr

diizinkan bagi mereka setelatr sebelumnya mereka dilarang

P;i A Qrudahat berperang itu atulah sesuatu yang kamu

benci), yakni: Berperang itu merupakan kesulitan bagimu. it Ft

2{o [IR. Ibnu Jarir, 200.
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Wi;* (Tetapr bole.l iadi kamu meqnbenci sesuatu) ydk4; Jilrad,

pitu memerangi oran!-orangmffi. faOatrat itu baik bag kAian, dan sebagai

akibatnya, bahwaAllatr pemberiiian kemen, angan, harta rdmpasanldan mati

syahid. qi$ gi$t (dan bolehiadi kamu menyulai sesuatu),yaksi

tidak berjih 
^0. €p ?i (padahal itu tidak baik bagimn), karena Allah

akan menjadikan akibat yang buruk sehingga kalian tidak memperoleh

kemenangan dan tidak pula harta rampasan perang.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku katakan kepadaAtha','Bagaimana menunrtmu

mengenai firman Allah: idii'i4r* fo,*aiibkan atas kamu

berperong), apakatr itu berarti diwajibkan memerangi manusia karena ayat

ini?' Ia menjawab, 'Tidak, tapi saat itu memang diwajibkan atas mereka'."

IbnuAl Mrurdzir dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab mengenai

ayat ini, ia mengatakan, "Jihad diwajibkan atas setiap orang, baik akhimya ia

ditugaskalberperangatarpurtidak.Bagifrtg,tidakdilugaska&bilakemudian

dimintai bantuaru maka ia harus memberikan bantuaru bila diminta tolong,

maka ia harus memberikan pertolongarq bila diperintahkan berangkat

(berperang) maka ia harus berangkat, dan bilatidak diperlukan, maka ia

tinggal."

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah

mengenai firman-Ny^, #ii';;t Qtadahal berperang adalah itu

adalah sesuatu yang kam'u benci)ia berkata, "Ayat ini dihapus oleh ayat,

giii: ryiS"t (Dan, mereka mengatakan,'Kami dengar dan lami

taaf .')(Qs. Al Baqarah [2]:285).Ini diriwayatkan juga secara maushul

oleh Ibnu Jarir dari llaimah, dari lbnuAbbas. IbnuAl Mundzir danAl Baihaqi

di dalam Sznan-nyameriwayatkan dari jalurAli, ia berkata, "Boleh jadi

perintah dari Allah itu adalah sesuatu wajib." Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan serupa itu dari Mu.iatrid. IbnuAbuHatim juga meriwayatkan

serupa itu dari As-Suddi. Dan mengenai keutamaanjihad dan kewajibannya

telatr diriwayatkan banyak hadits, nanumtidak mungkin dikemukakan di sini.
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fi ,W a i23a;. : ir?6'u{i, i;n ur6iq@

"Mereko bertanya kepadamu tentong berperang pada bulan horom.
,Kotahanlah,'Berperang dalam bulon itu odoloh dosa besan Tetapi

menghalangi (manusia) .dari jalan Alloh, kafir kepada Allah,
( men g h o lo ngi m as u k) M asj id il H or om, dan men g us ir pe n d u d u h ny a

dori sekitornya, lebih besar (dosanyo) disisiAlloh.. Dan berbuat

fitnah lebih besoy (dosanya) daripoda membunuh. Mereka tidak
henti-hentinya memerongi komu sompai mereko (dapat)

mengemtbolikan kamu dari agamomu (kepodo kekoftran),

sqandairyo mereka songgup. Barangsiopa yang murtad di antaro

kamu dari ogamonya, lalu ia mati dolam kekaliran, maka mereho

itu yong sia-sia amalnya di dunia don di akhirat, dan mereka itulah
penghani neraka, mereka kekol di dalamnya Sesungguhnya orong-

orang yong beriman, dan orang-orang yang berhijroh dan berjihad
di jalan Allah, mereka itulah yang 

.mengharapkan rohmot Alloh,
donAllah Maha Pengampun logi Maha Penyayang."

(Qs. Al Baqarah [2lz 217 -218)

L?) 3-&'in't y ;5,6;; #'ti
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tr)6- (Berperang dalam bulan ilz) ini adalatr bentnk badt isytimal
. t,

(pengganti yang menyeluruh). Demikian yang dikatakan oleh Sibawaih.

Alasannya: Karena pertanyaan tentang bulan haram itu hanya mengenai

pep€rangan di dalamrya A?.ZriEmengataka4'lVlaknarryra: Mereka bertanya

kepadamu tentang berperang pada bulan haram." Sibawaih mengemukakan

ucapanseorangper5nain

u11: rjLE'ry, Iti'4j6'^<iJ,'; rk ct

Kebinasaan Qais hanyalah kcbinasaan saru orang,

tapi itu bagaikan hancarnya benteng suatu kaum.

Ungkapan " Hulhtkl' adhlah badl isytimol (pengganti )ang menyelunrtr)

urtukQais.

Al Farra' mengarakan, "Kalinrat ini, yakni: Flq (Berprang dalam

bulan itu) pada posisi fuafodh yang bermaksud lri.' ^a.bu Ubaidalr

mengatakan, "Kalimat ini pada po sisi khafadh sebagaiiiwar." An-Nuhas

mengalakarl "Tidak boleh ada yang dir'rabkan *tngai iwmdalam kitabullalr,

dan tidak pula pada perkataan lainnya. Karenajrwar hanyaterjadi pada

perkataan yang janggal, seperti: haadzaa hajar dhabb Htarab (ini batu

beruangjatuh)."Ibnu'AttrfyahjugamengihrtiAn-Ntrhas dalam menyalatrkan

pandanganAbu Ubaidah. SelanjutryaAn-Nuhas mengatakarl "Tidak boleh

menyembunyikan (tidak menampakkan) : l/ lalu menyatakan bahwa di situ

terdapt b adal (pengganti). "

Ibnu Mas'ud dan Ikrimah membacany a: 4't^si jibi *:Xfu
y)$*S (Mereka bertanya kepadamu tentang bulon haram dan

tentang berperang di dalamnya). Al A'raj membacanyu, ,r2'JQ

(berperang di dalamnya) denganrafa'. An-Nuhas berkata, "Ini ungkapan

yang tidakjelas dalam bahasaArab." Maknanya: Merekabertanyakepadanya

tentang bulan haram, apakatr boleh berperang di dalamnya?

ry *'Jq'$ {xotot*nlah, " Berperang dalam bulan itu adaloh

TAFSIR FATHUL QADIR 839



[dosal besar) rni mubtada'.da\khabar,yakni: Berperang di dalam bulan
tersebut adalah perkara besar yang diingkari. yang dimaksud dengan bulan
haram adalatr sebagaijenis, dimana bangsaArab tidak menumpahkan daxatl
padabutanitudantidak pula menyerulg musutr" Bulan-bulan traram itu adalah:
Dzulqa'{al1 Dzuthijjah, Muharram dan Rajab. Tiga bulan be(urut-turut di
tambatr satu yang terpisah

4i F C'"liis (Tetapi menghalangi [manusiial dari jalan
A I I a h), adalah mu b a t d d a', dan kefi m it: -a " -Us (kafi r kep a d a A I I a h),
di'' a t haf-kankepada 1,5 @ e n shat angi). s ementara kalimat : itfr ;*'r:rzl
(lebih besar [dosanyal disisi Altah) adalatr Htabar'"* (^i"snib"si).
Adapun yang di-'athaf-kankepadanya, yaitu: Menghalangi orang dari jalan
Allah, ingkar kepada-Ny4 menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan
mengusir penduduk Masjidil Haram dari sekitamya, adalah $ +';g
(lebih besar [dosanyal disisi Atlah). yakni: Dosanya lebih besar daripada
berperang pada bulan haram. Demikian yang dikatakan olehAl Mubrad dan
yang lainnya . Dhamir Qcata ganti) pada kalimat : auj-U2 Qrafir kepada
Allah) kepadaAllah. Adajuga yang mengatakan,bahwa dhamir ini kembali
kepadahaji.

Al Farra' mengatakan, "Kalimat, '"-r3S (Tetap menghalangi) di-
:athaf-kankepada $ (adatah [dosal bisa4,r"A*gtur, 

".Aidi'athaJkan kepada dhamir (kata ganti) yang terdapat pada kalimat:
a'-LUs Qrafir kepada Atla&). Sehingga dengan demikian redaksinya
menjadi saling terkait dan tidak terpisah.

IbnuAthiyyah mengatakan, "Ini kelirg karena aratr maknanya adalah,

bahwa kalim at: -4 
x-7-U3 

Qrafi r kepada Allah),yakni: krgkar kepada Allall
di-athaf-kaniuga kepadu 35 @datah fdosal besar).Lalu setelah itu,
bahwa 'Mengusir penduduk Masjidil Haram dari sekitamya lebih besar

dosanya daripada kafir kepadaAllah,' ini jelas pemaknaan yang rusak.,,

Makna ayat ini berdasarkan pendapat pertamayang dianurt oleh Jumhur:
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Sesungguhrrya kaliar wahai orang{rang kafir Qnaisy, menganggap besrnya

peperangan pada bulan haram terhadap kami, padatral apa yang kalian

lakul@n, )aitumengfulangi marnrsia darijaladllah l@€namenghendaki lslam,

ingkar ke@aAlah, menghalangi orang untuk memasuki lvlasjidil Htram dan

mengusir penduduk Masjidil Haram dari sekitarnya, adalah lebih besar

dosanya dalam pandangan Allah. Sebab turunnya ayat ini menguatkan

pemaloaan ini, sebagaimanapng nanti akan dike,mukakaq karenapertanyaan

yang disebrlkan pada ayat ini adalatr pertanyaan pengingkaran karena adanya

pasukan patrrofi yang dikirim oletr Nabi SA\Y.

Yang dimaksud dengan fiurah di sini adalatr kehmraq y"lmi: Kehrfiran

kalian lebih besar dosanya daripada pembunuhan 1ang dilakukan oleh pasukan

patoli yang dikirim oleh Nabi SAW. Adajtrga yang mengataka& bahwa yang

dimaksud dengan fitnah di sini adalah mengusir penduduk Masjidil Haram

darinya Adajugta )aang mengatakaq bahua yang dimaksud dengan fitnah di

sini adalah: Fitnah mereka terhadap agama mereka sehingga mereka binasa

yalmi fituh orang{rang lemah karrn mnkminilr, dau fitnah Fngjuga dialami

oleh orang-orang kafir. Pendapat ini lebih mengena daripada dua pendapat

sebelumnya, karena kekufirran dan pengrrsiran telah disebutkan sebelumnya,

dan keduanya itu ditambah dengan mengbalangi orang lain adalah lebih besar

dosanya dalam pandanganAllah daripada berperang pada bulan haram.

'o) h 1 I Mereka tidak henti-henttuya), ini permulaan kalimat png
berisikan pemberitatruan dari Al lah Aza w a Jalla Mg1 ontg+ratgberimaru

bahwa orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya melancarkan peperangan

tertradap kalian danmemusuhi kalian, hinggamerekabisamengeluarkanl€lian

dari Islam dan mengembalikan kaliankepadakekufuran seandainya saja

mereka smggup, maka bersiagalah kalian untuk menghadapi mereka.

Pembatasan kriteria dengan synrat ini mengesankan batrwa ungkapan yang

menjauhkan itu sebenarnya mengandung kemungkinaomereka dapat dan

mampumelakukanitu KemdianAllatr SWTmemperingatlcankaum mukrninin

agartidak terpedaya oleh orang-orang kafirdanterjebak ke dalam hal yang
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mereka inginkan rnrtuk mengonhlikan orang-orang berimur kepada agama

mereka semtrla, l@Enahal itulallpng menjadi qiuunrarnamerekamememngi

orzurg-omng-h"p*, YakaAllatr pun berfrnaru *-) ,f *i:-r; ;i
*):31 ;J+ .:15'5Li 74 iS ;'.3 (B aran gs i apa murt ad di ant a ra
lramu dari agamanya,lalu ia mati dalam kelcofiran, maka mereka itulah
yang sia-sia amalnya) hingga akhir ayat.

Ar-Riddahadalatr kembali dari Islam kepada kekufirur. Pembatasan

kriteria dengan firman-Nya, 7U ;t .:'S (lalu ia mati dalan kekofi ran)

menunjukkan batrwa amal perbuatan orang yang mutad meqiadi gugrn bila ia

matidalamkekufinan

Makna i+ 
"aArnbatal 

dan rusak Dari pengemian ini muncul sebutan

al fuabth,yaitu kerusakan yang menimpa binatang ternak pada perutnya

karena terlalu banyak memakan renrmputaq sehingga mengakibatkan mulutryra

pecah-pecah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ayat ini mengandung

ancaman bagi kaum muslimiq agar mercka tetap tegutr memeluk agarna Islam.

at$r:i3i A @i dunia dan di akhirat),bahwa di dunia tidak

ada lagi status sebagai muslim, sehingga tidak lagi berhak terhadap apa-apa

yang menjadi hak kaum muslimin dan tidak memperoleh apa-apa yang

diperoleh oleh Islam, sementara di akhirat kelat tidak akan mendapat pahala

yang telatr dipastikan oleh keislaman dan menjadi hak para pemelukryra- Para

ahli ilmu berbeda pendapat tentang riddah ftemurtadan), apakah amal

perbuaan orang mutad menjadi gugrr karena kemutadaq ataukatr gugrnrryra

itu bila ia mati dalamkeadaan kufur? Yang harus dilakukan adalah

menyngloonkan kandungan ayat-ayat lain dengan apt ini karena mengandung

pembatasan kriteria, dan pembahasannya telah dikemukakan pada

pembalrasan tentang makna al Hruluud (keabadian).

it?6 (berhijarah;, maknanya adalah pindah dari satu tempat ke

tempat lainnya dengan meninggalkan tempat yang pertama unhrk mendatangi

tempat yang kedtn. Al Hajr (pemutusan) anonim dari a/ was&/ (sambungan),
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at-lahaajur adalah ar-taqoorhu' (saling memutuskan). Adapun yang

dimaksrd di sini adalatr: Pindah dafi rregeri lnfiirke negsri Islm

At Majohadahadalatr mengeratrkan daya upaya. Polanya: Jahoda

mujaahadatan dan jihaadan. Makna jihaad dan taiaahud. adalah

menge,ratrlon kemampuan.

'o;A (mengharapkan), maknanya: Sangat menginginkan. Allatr

menyebutkankata1;,i.;(mengharapkan)setelatrmenycbutkankritgria-

kriteria terpuji itu yang disandangkan kepada merekq karena di dunia ini,

tidak seorang pun yang mengetatrui balnm ia akan masu\ s,gea rylp selgup

apa-pun ketaatannya dalam menaati Allah.

Ar-Rajaa- adalah harapan..Dikatakan : Roioutu fulaanan (aku

mengharapkan si fulan) a4uu rajaa'an darr rajaawatan Adakalanya ar-

raj aa' fumaharalar! seperti dalam finnanAllatr Ta'ala *. ir;f * :,<: Y

$63 lMengapa kamu tidak percaya akan kcbesaran Allah). (Qs. Nuuh

[7 I ] : I 3), yakni: Tidak takut akan kebesaran Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, IbnuAl Mwrdzir, IbnuAbru Hatim,Ath-

Thabrani dan Al Baihaqi dalam Sunon-nya dengm sanod slwhih, daiJundub

binAbdullah, dari Nabi SAV/, bahwa beliau mengirim- sekelompok omng,

dan beliau mengangkatAbu Ubaidah binAl Jarrah atau Ubaidah binAl Harits

unfirk memimpin merek4 setelatr berangkat ia mulai menangis karena rindu

dan kangen kepadaNabi SAW, lalu ia pun duduk. Ivlakabeliau mengfuimkan

Abdullah bin Jahsyuntuk mengganti posisinya, dan dibekali sebuatr surat

untuknya. Beliau memerintalrkan agar ia tidak membaca surat itu hingga

mencapai tempat anu dan anr:, danbeliau berpesan,'4r)tbt o, $;i'6$ t
'efi :it ,),e (Janganlah engkau memaksa seoraig pun tti antara para

sahabatmu untuk beranglcat bersamamu).

Setelatr membaca surat ittr, iaber-istirj a' (mengucapkan innaa lillaahi

wa innaa ilaihi raaji'uun) dan berkata, "Aku mendengar, dan ketaatan itu

hanya bagi Allah dan Rasul-Nya." Lalu ia pun menyampaikan khabar itu
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kepada fuwan-kawannya dan rnembacakan sumtitu kepada mereka,,maka
dua orang di antam.rner,eka kembali,.sementara yang lainnya menenrskan.
Kemudian mereka berjumpa dengan Ibnu Al Hadhrami, lalu mereka
membrrnuhny4 mereka tidak tahu, apakah hari itu sudatr masuk hari perama
bulan Rajab atau masih Jumadal Akhirah. Lalu orang-orang musyrik
mengatakankepadakaum mmlimiL "Kaliantelahmembunuhdi bulanharam.,,

Maka Allah mennnrnkan uy ut 4'13i fui ; iX -.tt; (Me rcka b e r t anya

kcpadamu tentang berperangpada bulan firr*. Katakanlah) ar aayah.
Yang lainnya berkata, "Kalaupun mereka tidak mendapat dosa besar, tapi
mereka tidak akan mendapat pahala. Maka Allah menurunkan ayat:

b?6}-{i't i}rt; i${ ir\ 
-(s 

e s u n g gu h n y a o r a n s - o r a n s y a n s
beriman, dan orangorang yang berhijrah)ltriggaaktrir a1,lat.'z{ NBazz-ar
juga meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai sebab tunnrrya ayat ini, yaitu
dengan kisatr tersebut.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata,
"Kaum musyrikinmenghalangi Rasulullah sAW (untuk memasuki Makkah)
dan mencegah beliau memasuki Masjidil Hararn pada bulan Haram, maka
Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk berangkat pada bulan
haxam di tahun berikutry4 lalu kaum musyrikin melontarkan celaan kepada

Rasulullah SAW karena berperang di bulan haram, makad,llatr befirman,

if,; )';,:i )"+,3 .*.'Es $,yt,r'"er ry *Xg'#
{+'Pl + +l (Katakanlah, "Berfierang dalam bulan itu adalah

[dosal besar. Tetapi menghalangi [manusial dari jalan Allah, kaafir
lrepada Allah, (menghalangi orang masuk) Masj idil Haram, dan mengusir

penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah' dari
berperang pada bulan itu" Yaitu: Batrwa Muhammad SAW pernatr mengirim

satu kompi, lalu berj umpa dengan Amr bin Al Hadhrami yang saat itu baru

u Shahih,Ibnu.Jarir, 2t204 dan AI Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id, 6fi98, ia
berkata, *Telah diriwayatkan olehAth-Thabrani dan perawinya adalah tsiqah-,,
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kembali dari Thaifdi akhirmalam JumadilAkhh, awal malarn b,ulan Rajab.

Para salrabat lvftrbanrmad itu mengira bahwa malam itu masih JumadilAlttir,

padahal sudah memasuk awal Rajab, rulmunmereka tidak menyadari itu.

Lalu salatr seorang dari mereka di bunuh dan merampas barang bawaannya.

Lalu kaum musyrikin mengirim utusan untuk mengajukan protes tentang

peristiwa iq maka turunlah ayat ini. Ibnu Ishaq meriwaya&an darirya: Battwa

sebab tqnrnnl'a ayat ini adalatr terbunghnyaAmrbinAl Hadhrami. Kisatyryra

diriwayatkan dari banyak jalur png kesemuanya memastikan sebab tnnnrrya

ayat ini sebagaimana kisatr 1ang tadi.

Ibnu Abu Daud meriwayatkan dari Atha' bin Maisarah, ia berkata,

"Perang Dada bulan haram dihalalkan dalan-r stnah Baraa'h (At-Taubah), )'aitu

puau ivo,'^1tz 3^" Pii),gr"#;l',#;# it3 (uoxo

janganlah lramu mengani^ya diri sendiri dalam bulan yang empat itu,

don perangilah musyrifin itu semuanya\' (Qs. At-Taubah [9]: 36) Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari SufyanAts-Tsarri, batrwa ketika ia ditanya

mengenai ayat ini ia mengatakan, "Ini termasgk yang sudatr dihapus

ftetentuannya), maka tidak apa-apa berperang di bulan haram." An-Nuhhas

meriwayatkan dalam Nasikh-nyadari IbnuAbbas: Bahwa ayat ini telah

dihapus dengan ayat pedang yang terdapat di dalam surah Baraa'atr:

,Sj,*t &'&€ -#iiliit3 (Maka bunuhlah or ans-orons

musyirik itu di mana saia kamuiumpai mereka). (Qs.At-Taubah t9l: 5)

IbnuAl Mgndzir meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya:

)t[i'CtlLi'4ft (Dan berbuat fitnah lebih besar fdosanyaJ

daripoda pembunuhan), ia berkata, '6-!ni1p- syirik." Abd bin Humaid

dan Ibnu Jarir meriwayakan dari Mujahid murgenai firman-Nya : $l(t S)

*P (Meretra tidak henti-hentinya memerangi kamu),ia berkata,
..orang-orang kafn Quraisy." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi'

bin Anas mengenai firman-Nyu, fr$tG.;-+jl (mereka itu

mengharaplan rahmat Allah)ia berkata "Mereka adalah kalangan terbaik

umat ini. Allatrmenjadikanmereka golonganyangmenghampkan, karena omng
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yang menghaxap akan mencari; se{anglcan yang takut akan lari.,, Diriwayatkan
j uga serupa itl oleh Abd, bin Humaid dari eatadah.
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"-;,"g,
'"y;t, * f*lW'#-, -31: .#i J # li;,:-i't*,;r, rvix:';r-i3 i;rfa,ti rQ
i g'uf# #i d<rt'E "rfr i#- dt "ts''rJlti";, I ?*,,'gl"gi4i ;crrl%J rb$,,i r;,iri

i;#i'e ieit'& "r$ €3;F i$d oV
"sd<t;s;ri , -'6t.*<;\i!fi$,1

uMereho bertonyo kepadamu tentang hhomer don judi Kotahonlah,

'Poda keduonya itu terdopat dosa besor dan beberopo monfaot bogi

monusia, tapi dosa *eduonya lebih besor dari manfaatnya'Don
mereka bertonya hepodomu opa yong mereka nofhahhan.

Kotahonloh, 'Yong lebih dari keperluon.' Demihionloh Attah
menerongkan ayat-oyot-Nya hepodamu supoya kamu berfthir;
Tentang dunio don akhiral Don mereha bertonya hepadomu

tentang anoh yatitn Kotakonlah, 'Mengurus arason mereka secaro

patut odalah baikt' Don jiko hamu bergoul dengan mereka, maka

mereha adoloh saudaromu, don Allah mengetahii siapo yong

berbuot kerusokon dariyang mengadahan perboihon. Don, kalau

Allah menghendaki, niscoya Dio dapat mendatongkan kesulitan

kepodamu SesunggahnyoAltah Maha Perhosa lagi Moho

B ij o ks on a" (Qs. Al Baq arah l2l: 219 .?l2$

Orang-orang yang-bertanya yang disebutkan dalam firman-Nya:

#i't ?i r;it3,t%- (Mereka bertanya kepadamu tentang

khamer danjudi) adalatr orang-orang yang berimarl sebagaimana yang nanti

akan dikemukakan saat menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini.

AlKhamrdrarbildarikatalchamara,yutuapbilamentrnrpi.Contoh
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kalimat " Khbnao ol mar' alr" (cadar wania). Segala sesuatr )ang menutupi

sestratu disebut uklwmaralw" (menutupiqra). Contoh kalima! "klwmmintu

aaniyatakurr?" (tutupilatr bejana-bejana kalian). Disebrrt khamer karena

yuHhammiru al 'aql,yakni menutupi akal. Dari pengertian, pohon yang

rindang disebut lihamer (denganfathah pada miim) karena menutupi apa

yang di bawahnya. AWtmarat al ardhu (tanah berlubang-lutang), karena

banyak lubangnya Seorang penyair mengatakaq

aj;,'PqrcG rb'c€-bJtr'$U11

Ketahuilah wahai Zaid dan Adh-Dhahhak, berjalanlah lralian

lcarena kalian telah melewati lubang jalanan.

Yakni kalian telatr meleuati lubangrya. Ada yang mengatak4q, batrwa

kharner disdbut khamer kargna dibiarkan sampai jadi (yakni difermentasi).

Sebagaimanq dikatakan, "Qad iWttamarra al 'ajiin" (adonan itu telah

meragi), yakni: Telatr matang Gudatrj adi) . " Kholntra ar-ra'yt " (yr,ndapt,rya

dipending), yakni dibiarkan hingga jelas arahnya. Ada juga yang mengatakarl

bahwa khamer disebut khamer karqna mencanlpuri akal, yaitu dari

mulrhaamarah yang artinya mu.Hraal at haft (pencampuran).

Ketiga ma\na tersebut saling berdekatan dan terdapat pada khemar,

karena memang kharner itu dibiarkarl (diferrrentasi) hinggajadi, kemudian

mencampuri akal sehingga Humaratha, yjakni menutupinyia. Khamer adalah

sari brrahanggurpng telah mendidih (befuuih) dan tajam lalubuihryiadibuang,

dan seunra yang mengacaukan akal termasuk dalam htrkumnya Demikianlalt

pendapatJumhur.

SementaraAbu Hanifah, Ats-Tsauri, IbnuAbi Lail4 Ibnu Syrbrumah

dan segolongan ahli fikihKufahmenlaatakan, batrwa setiapyangjumlah banlak

memabukkan yang btrkan terbuat dari sari buang anggur, maka itu halal. Yaloi

di bawatr kadar yang memabukkan. Abu Hanifahjuga bependapat halalnya

minuman yang murggsp,sepertiganya setelatr dididihkan. Perbedaan pendapat
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mengenii hal ini cukup pofuler, dan pembatrasan t6ntang khamer cukup

panjang, silakan merujuknya di dalam SyarafuAl Muntoqa yang saya

kemukakan

Al Moisir diambil dari kata al yusr(mudah), yaitu mengharuskan

sesuatu rurtuk pemiliknya. Dikatakan, "Yassir lii kadzad'(mudatrkan aku

untuk anu). Pola perubatran katanya: Yaisiru ytsran danmaisiran. Al Yaastir

adalatr orang yang bemrain dengan cangkir. Seorang penyair

)iu *rril';tiy,

r,tri -ajitt_t?rq'$i & '&tAl:r rsr;-f J jy
Aht menyempurnakan potongan-potonganku dan memberikan

kcpada merelra

i;,37_u4tr',&lb
Maka tolonglah mereka dan permudahloh, sebagaimana mercka dulu

mempermudah.

Dan bila mereka singgah di persinggahan sempit, maka ahtlah
(persilakanlah).

Al Azlmri berkata" *Al Maisir adalnh unta yang mereka perebutkan.

Disehs maisir karena ia dibagi-bagi menjadi beberapa bagiaq sehingga seolah-

olah menjadi tempat pembagian, dan segala sesuatu yang.anda bagi-bagi,

berarti telah anda mudatrkan . Al Yaas ir adalahyang membagi." Iajuga berkat4

"Inilah makna asal al yaaslr, kemudian orang-orang yang bermain cangkir

dan berjudi dengan (memperebutkan) unta disebut yaasiruun,Y,arern mereka

saling berbagi, sebab mereka menjadi penyebabnrya"

Disebutkan di dalam Ash-Shafuah: Dikatakan yasara al qaum al
juzuur, bila mereka memotong unta itu dan membagi-bagikan potongan-

potongannya- Kemudian disebutkan pula di dalam I sh-Slnfuab: Dikatakan

yasaraalqaumapabilamerekabequdlRajulunmaisirdanrajulunyaasir

maknanya sama. Bentuk jam atrrya aisaar. An-Nabighah mengatakan:
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_ dua lmli perulelnnhr, dan oku pokoion fuju fulit kep& para

Wlcerja.

Yang dimaksud dengan al maisir pada ayat di atas adalatr perjudian

orangArab dqrganmenggunakan anak p,anatl" Segolongan,salafdari kalangan

satrabat dan tabi'in serta generasi setelah mereka mengatakan, "setiap
perjudian dengan dadtL catur atau lainnya adalah maisir, bahkarl permainan

anak denganmenggunakanbuah kenari atau dadu, kecuali gadaian dalarn

lomba pacuan kuda dan undian untuk menetapkan hak." Malik mengatakan,

"Maisir ada dua macam, yaitu maisir mainan dan maisirjudir. Di antara

maisir mainan adalatr permainan dadu, satur dan permainan-permainan

lainnya. Adapun maisirjudi adalah yang manusia akan merasa berdebar

karenanya, dan setiap yang drjudikan adalatr maisir." Pembatrasannya

secara panjang lebar insyaAllah akan dikemukakan pada penafsirarr surah

Al Maa'idah, yaitu pada pembahasan ayat: ,.::3i3';,aiCt,
(sesungguhnya [meminumJ Htamer berjudi). (Qs. Al Maa'idatr t5]i
e0)

*?W'$ lKotot*rloh, "Pada keduanya itu terdapat
dosa besarn) yakni: Pada khamer dan judi. Dosa khamer adalah dosa

meminunnya, dimana akibatrya bisa merusak akal peminumny4 sehingga

bisa melahirkan tindakan-findakan yang biasa dilakukan oleh orang yang

akalnya rusak, misalnya pertikaian, celaan, perkataan jorok dan keji,
meninggalkan shalat, dan semua mengabaikan kewajiban.kewajiban lainnya.

Adapun dosajudi adalah dosa melakukan pejudian. Di antaranya akibatnya

adalah menyebabkan kemiskinan dan hilangnya harta secara mendadak,

terjadinya permrsuhan dan sesaknya dada. Adapun manfaat kharner, adalatl

keuntungan Adajugayangrnengatakan,yaitubisamenimbtrlkan

semangat, keteguhan hati, kekuatan fisik, memperbaiki pencemaan dan

mengm&an daya seksual. Seorang penyair Arab telah mengisyaratkan hal itu

denganmengatakan,
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t 't ..2 a..l. t .
,2J-Jl1 ,9t12dl ,.-t1
aaa

,sj ai' i1y,

1V'*:;,:, $ft" .?,. .c,4 .. E .
-7y!l1 ig-.r,iJl r-r-,1

Bila aht telah meminumnya, malca aht ini

pemilik Kha*,arnaq dan Sadin

Bila aht telah sadar, maka aht ini

hanya Pemilik lodang dan unta.

Yang lainrrya mengatakan:

iut:t vi:4:;- t, ti;b k'i s';t q.;:)
Dan lrami meminumnya, maka kami dibiarkan bak para raia dan

para singa, tidak ada W1S !Y, 
menggetarkon kami untuk

berhadapan.

Ada juga yang mengutarakan batrwa di dalamnya terkandung

kerraslatraun:

r:ll.ir ,y"5,'* J2. ti33 -dG )*st'c-r?,

t*, fit A,,*f 'f U,$:;i,nri ri
aa'/

L-iff)q 1',i't1 gyUQ *io't
Kulihat Htamer itu baik, namun di dalamnya

ada pekerti yang merusakpria santun.

Demi Allah, aht tak okan meminumnya di kala sehat,

dan selamanya tidak akan mengobati penyaHt dengannya,

Tak kan lafierilan hidupkn sebagai penebus harganya,

dan selamanya aku tak aftan menyatalun penyesalan larenanya.

Di antara manfaat maisir: Datangnya sesuatu kepada seseorelng Anpa
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benusatr payalr, di samping rasa senang dan bangga saat mendapatkan bagian
terbanyak. Bagian-bag ian maisir adasebelas, tujuh di antaranya berisikan
tulisanjumlatr angka-angka:

Pertama:atfadz,daganharakxfathahpadahunrf/a'lalusetelatrnya

lonrraf dzaltanp,haralattasydid.Didalamnyadicantumkansattrtandabaginya

dan atasnya satubagian.

Kedua: at-tau' am, denganbarakatfathahpada huruf ta' benitik dua
di atas, harakat sukunpada hunrf wawudan harakat fathahpada harakat
hwfi hamzah. Di dalamnya ada dua tanda, baginya dan atasnya dua bagian.

Ketiga: ar-raqiib di dalamnya ada tiga tand4 baginya dan atasnya

tigabagian

Keernpat al hils, &nganhtmf&a' dan htrnrfsm hnpatitilq )ang pertama

harakat kasrah dan huruf /az-nya harakat suhm.Di dalamnya ada empat
tand4 bagrnya dan atasnya empat bagan.

Kelima: An-na afi r dengan huruf nun danlnnf fa' bertitik satu. Ada
jnga yang mengatakan: an-naafisdengan hurufsin tanpa titik menggantikan

hurufra'. Di dalaurnya ada lima tanda, baginya dan atasnya lima bagian.

Keenam: Al musbal, dengan harakat dhammah pada huruf zrrn,
harakat sukun padahurufsiz tanpa titik, dan hmffathah pada hurufba'
bertitik satu. Di dalamnya ada enam tand4 baginya dan atasnya enam bagian.

Ketujuah: Al mu'alla,dengan harakat dhammahpadahwuf mim,

harakritfathah pada huruf 'ain tarrpatitik, harakat tasydid padahtxuf lam
berharakatfathah.Didalamnya ada tujuh tanda, baginya dan atasnya tujuh
bagian. Inilah bagian yang terbesar dan tertinggi. Jadijumlatr semuanya dua

pultrhdelapan

Hewan yang dipotong dibagi menjadi dua puluh delapan bagian.

Demikian yang dikatakan olehAl Ashma'i. Lalu sisanyaempat bagian kosong

tidak adajatabnya yaitu:
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Al maniifu.dengan harak atfathahpada huruf miim, harakat kasrah

pada huruf n un,harak,al sulatn pdallxuf ya' dan setelatrnya humf fta' thnpa

titik

As-Safi ifodengan harakatfathaft pada huruf sin tanpa titik, harakat

lra s r ah pada huruf/a', harakat s uhur pada hurufya' bertitik dua di bawall

lahr sete.lirhnya hunrf [4' tanpa titik. 
.

Al Waghd,dengan harukatfatha& pada hunrf w1l,u,hara\at suhtn

pada hnruf ghainbertlfiksatg dan setelatr adalatr huruf daltanpl titik.. .

Adh-dha fdengan lnxuf dhadhbertitik satu, lalu 'ain sukuntanpa

Dimasukkan keempat bagian y4ng tidak mempunyaijatah ini bersama

ketujuh bagian yang mempunyai jalah adalatr untuk memperbanyak peserta

yang dikocolg sehingga tidak adajalan umk condongkepada salatr satunya.

Orang yang mengocoknya mentrtupnya dengan pakaian (yaftni menutupkan

nama-nama peserta), lalu menutupkan di antara kedua lututnya, lalu

mengehrarkanpangtakryadaripakaianitu,k€rnudianiamernasrldrantanganrryra

ke dalam gambar yang telah disediakan, yaitu gambar-gambar tadi dengan

ketentuan-ketentuan tersebut. Lalu setelatr ditempatkan nama-nama peserta

pada gambar-gambar itu, maka yang namanya keluar pada gambar yang

mendapat bagian, maka ia mengambil bagiannya, adapun yang namanya

mengenai gambar yang tidak ada bagiannya maka tidak mendapat apa-apa,

dan menanggung nilai hewannya Biasanya merekamerrberikan bagian-bagian

itu kepada orang-orang miskin. IbnuAthiyyah berkata, "AlAshma'i keliru

saat mengatakan, bahwa hewan itu dipotong-potong menjadi dua puluh

delapan bagian, yang benar adalah dibagi menjadi sepuluh bagian."
. -i t,i

{, qt oa';LJ-t#$ (Tetapt dosanya lebih besar daripada

marfoainya). Allah SWT mengabarkan, bahwa walaupun pada keduanya

terdapat manfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatryra, katena

tidak ada kebaikan yang seterp dengan nsaknya akal akibat ldramer, sebab
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bisa menimbulkankeburukanyang tidak terhingga. Dan begitupula pada
perjudiarq tidak ada kebaikan lang setera kenrsakan trarta png mengantarkan
kepada kemiskinaq pemrusuhan yang bisa menimbulkanperurnpahan daratr

dan penghancuran kehormatan.

Hamzah danAl Kisa'i membacanya : '*? (banyak), dengan huruf
tsa' bertitik tiga Sedangkan png lainryra mernbacan)ra: &@esar) dengan

huntrAa' bertitik satu di bawalr. Ubay membacarrya r r' t i { n J3i-t4ig
(Tetapi dosanya lebih dekat daripada manfaatnya).

't;;ti 
F (Katakanlah,,,yang lebih dari keperluan). Jumhur

membacanya detgan noslab, sementaraAbuAmr yang memhcarryrra dengan

rafa'dan riunayat bacaan Ibnu Katsir berbeda-beda. Al Hasan dan eatadah
juga membacanya dengan rq&'. An-Nuhas mengatakan, "Bila l'i dimaknai

.J,Jf (y*g), maka bacaan yang dipilih adalah dengan rafa', selingga
maknanya: Alladzi i ytnfi quuna huw at' afw u $angmereka infakkan adalatr

kelebihan). Dan bila I dan ti sebagai satu kesatuan, maka bacaan yang

dipilih adalah dengan nashaD, sehinga maknanya: qul yunfiquunal, afw a
(katakanlalL *Yang lebih dari keperluan').

Al 'Afwu adalah yang mudah dan ringan serta tidak terasa berat oleh
hati. Maknanya: Infakkanlatr kelebihan dari yang kalian butuhkan dan tidak

iwa kalian- Adajugayang mengahkaq bahwamaknanya adalah:

kelebihan dari naftatr keluarga. Mayoritas ulama mengatakarl "yaitu nafkah-

naflrah tathqwwu'." Adajuga yang mengatakan bahwa ayat ini hukumnya

telah dihapus oleh ayat yang zakat wajib. Adajuga yang mengatakan, batrwa

ayat ini tetap berlaku hukumny4 karena di dalam zakat ada hak selain zakat.

*{'e'trt'&,rt,'t-{ 1D, * i ki an I a h A I I a h m e ne r an g ka n

ryat-ryat-Nya kepadamu) yakni: Tentang perkara inIhk.

Firman-Nya:'rj$j r;3i e Qentang dunia dan akhirar) terkait
dengan finnan-Nya. 'u:3$ (kamu memikirkan), yakni: Memikirkan
perkaranya, sehingga kalian menahan sebagian harta kalian yang akan
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di.qrnalT Ttr+ lehi+rpT gr{{a kalia& dst lr€nsin$l+?q, ryFgiqUltttn}a
u.rt rt teniArp"r, lttrirat.aaaj r ga yarg mengatakanr behwapn{+;Fdaksi ini

ada kalimatyang didatnrlukan dan dibelakangkarl yakni: Demikiarlatr{llah

-*.orrgk- kepada kalian ayat-ayat-Nya di dunia dan di akryq$ qqq kalian

memikirkan tentang dunia dan kefanaanny4 serta memikirkan aktrirat dan

keabadiannya. S"*nggu kalian tidak menyukai yang segera sirna dan

menginginkan yang kemudian. Ada juga yang mengat**, batrya

kemnngkinan mengisyaratkan pada firrran-Nya, lA';: 4'n2;t t:'ilg
(Terapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya), yakni: Agar kalian

berfikir tentang perkara dunia dan aktrirat. Tapi pendapat ini tidak mengena.

litr)i crr,$t!l{J (Dan merelta bertarvl 
lradanu 

tentang

anak-anak yatim). Ayat ini diturunkan setelah turunnya ayat:

Ai'Jt i;:rt$s @aniaiganloh komu detcatt harta rrr!.yrly)
(Qs. Al An'aam [6]: 152) dan uy*, ;i,LiiJiSittlLu-;fli'or,
(Sesungguhnya orang-orang yang memakan haria anak yalim) -(Qs' An-

Nisaa' [ ]: l0) Yang mand setelatr turmnya ayat ini, para pemelihara anak-

anak yatim merasa sempit dadanya -sebagaimana yang insyaAilah nanti akan

dikemukakan riwayatnya-, maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud dengan

islaafudi sini adalah membaur dengan mereka dengan maksud agar

mengakibatkan kebaikan pada harta mereka, karena cara ini lebih baik

daripada memisahkan hafia mereka. Hal ini mentnr$trkkan bolehnya para wali

dan para pengurus anak yatim unttrk mengggrlakan harta anak yat'rm dengan

carajual beli, kerja sallla,,persewaan dan sebagainya.

8*9 ip.d ol @an jika lamu bergoul dengan mereka,

malra mere'lca adalah saudaramz) para mufassir berbeda pendapat tentang

maknamempergauli mereka Abu Ubaidatrmengatakaq'Maksrdqra adalall

dimana seorang anak yatim mempunyai harta, lalu orang yang merawatrya

kesulitan untuk memisahkan makanannya, dan tidak menghindar dari

tercampumya makanan si anak yatim dengan makanan keltrargany4 maka ia

mengambil dari anak yatirn yang kira-kira sebanyak yang diperlukan si anak,
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denfiui mnkanan Relunrpnya. Dalam' hal inil bisa,jadi
ke'lebihah dr$iitisejadi kuiang: Maka'ayat ini menunjukkan rukhsah untuk
hal "seffi ini.'Eatr ayat ini'menghapus hukum ayat yang diturunkan
sebehmnya"

Adajuga yang mengatakan, batrwa maksudnya bergaul dengan anak-

anak yatim. Adajuga yang mangatakan, batrwa maksudnya adatah b"rb"*rr-
dengan anak-anak yatim. Pendapat perama tidak membaasi bentuk pergaulan

secara khusus, bahkan mencakup semua bentuk pergaulan, sebagaimana yang

tersirat dari jumlah syarthiyyatr ftalimat'Jika" danpenimpatnya) pada ayat

ML

**f (matca mereka adalah saudaramu) adalah khaboruntuk

mubtada' yang mahdzz/(idak ditampakkan), yakni 
-bila ditampakkan

menjadi-: Fahum iklwaanuhtm Jid diin (marka mereka itu'ada,tah saudara-

saudaramu seagama).

C;ri'fji:*jti'*attffi @on Ailah mengetahui siapa yang
berbuat lcerusakan dari yang mengadalcan perbaikan). Ini merupakan
peringatan bagi para wali anak yatim, yakni: Tidak ada sesuatu yang luput
dari pengetatnranAllall maka Dia akan membalas setiap orang berdasarkan

amal perbuatannya. Barangsiapa mengadakan perbaikn maka ia akan

mendapatkan kebaikan, dan barangsiapa yang berbuat kerusakan maka ia
akan menanggung akibatnya.

!;fl (niscrya Dia dapat mendatangkon kcsulitan lcepadamu),

yakni: Bilad,llah menghandaki, niscaya Dia menjadikan hal itu sebagai kesulitan

yang melelahkan kalian dan memposisikan kalian dalam tekanan dan

penderitaan Ada yang mengatakan, bahwa makna al'anat arlalah kebinasaan.

Demikian pendapatAbu ubaidah. Asal makna a/ 'anat adalahpenderitaan.

IbnuAlAnbari berkata, "Asal makna al 'anot adalatrpenderitaaq kemduian

dipindehkafr kepada makna kebinasaan."

\7 {Uot- Pertusa)yaY,nr: Tidak adayang menghalangi-Nya, karena
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3*;; (Maha Bijaksana): Bertindak di dalam kerajaan-Nya sesuai

dengan kehendak dan kebijaksanaan-Ny4 dan kalian tidak mempunyai hak

memilih untuk diri kalian sendiri

Diriwayatkan olehAhmad, IbnuAbu Syaibatr, Abd bin Humaid, Abu

Daud,At-Timridzi dan ia men-sftaftfft-kannyq An-Nasa'i, Ibnujarir, IbnuAl

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men'shahift -kanny4 serta Adh-

Dhiya' dalam Al Mukhtarah,dari Umar: Bahwasanya ia bedoa: YaAllah,

terangkanlatr kepada kami tentang khamer dengan keterangan yang cukup

jelas, karena sesungguhnyalhamer itu menghilangkanharta dan akal. Lalu

turunlatr ayat, fii: ?i ji t3, €: . (Mereka b ertanya kepadamu

t entang khamer dan j ud) yakni ayat ini. Lalu Nabi SAW pun memanggil

Umar, kemudian membacakan ayat ini kepadanya. Kemudian Umar berdoa

lagi: YaAlla[ terangkanlatr kepada kami tentang khamer dengan keterangan

yangcukupjelas. Lalutr.rnurlahayatyangterdapatdidalam suratrAn-Nisaa':

-v'fiA$ aie:ii-l:;a $ir3;ri u-{i r?3I- (Hai orang-oransvans

beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam lceadaan mabuk)-

(Qs.An-Nisaa' [4]: 43). Makapetugas penyeruRasulullah SArW, apabila

hendak didirikan shalat, ia menyerukan, "Orang yang sedang mabuk tidak

bolehmengikuti shalat." Kemtrdianbeliau memanggil Umar danmerrbacakan

ayat ini. L,alu Umar bedoa lagi: YaAllatr, terangkanlatr kepada kami tentang

klramerdenganketeranganyangcukupjelas.Ivlakaturunlahayatyangterrdapat

di dalarn suratrAl Maa'idah. Maka beliau memanggil Umar lalu membacakan

ayat itu kepadanya, kemudian saat bacaan beliau sampai pada:

lP el'# (maka berhentilah kamu [dari mengeriakanpetterjaan

itul (Qs Al Maa'idah [5]: 9l) Umar berkata, "Kami berhenti, kami

bertrcnti.'zaj

2as Shahih,Al-Tirmidzi, 3409;Ahmad,2/351;An-Nasa'i, 812E6;Abu Daud,3670;Al
Hakim, 2 D7 8 dan S hah i h A t-Tirm i dz i, 3 I 46.
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IbnuAbu Hatim meriwayatkan daxi Anas, ia mentrturkaru ..Dulu kami
m inum kharner, lalu turunlah ay x: r.,.i,Ji't rAi J A3 ;%- (Me re pa

b ertarrya lepadamu tentang Htamri aoniuaiy. al atyah,lalu kami berkata,
'Kami minum darinya selama masih ada manfratrya bagi kami.' I^aluturuilah
ayat yang terdaat di dalam surah Al Maa'idat: 'rr{,lij';ii3L
(sesungguhnya fmeminumJ khamer dan berjudi' (es.Al Maa'ida]r [5]i
90) al aayah, maka mereka mengatakan, .yaAllah, kami berhenti..,,

Diriwayatkan olehAbu Ubai4 Al Buktmri dt daram Al Adab At Mufrad,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu umar, ia
mengatakaq *Al Maisir adalahal qimaar(udi)."AM bin Humaid dan Ibnu
Jarirjurameriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Jarir, IbnuAbuHatim
dan Ibnu Al Mun&ir juga meriwayatkan seperti itu dari IbnuAbbas, ia
mengatakan, "Dulupada masajahiliyall orang kadang mempertanrhkan harta
dan keluarganya, siapa pun yang menang, maka akan membawa keluarga
danhartanya."

-Selanjutnya 
Ibnu Abbas mengatakan-, ..Firman-Nya,,V|F

\"?tr(Katakanlah, "Pado keduanya itu terdapat dosa besar,) yakni:
Mengurangi dari agama saat meminumnya . ,/q'dt (Dan, beberapa
manfaat bagi manu.rfa) yaitu kenikmataan dan kegembiraan saat

meminumny u. ( t: i:.q';-ii:,pp (Tetapi dororyo lebih besar
daripada manfaatnya), yaitu: Mengurangi dari agama, maka dosanya itu
lebih besar daripada kenikmatan dan kegembiraan saat meminumnya. Maka
setelah itu Allah menurunk an ay at: --'$1, i;fi ajfAi i r1.;: s
(Janganlah lamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk). (es.
An-Nisaa' tal: a3) al aayah. setelah itu mereka tidak lagi minum khamer
ketika hendak shalat, namun setelah shalat Isya, mereka minum lagi.
Kemudian ada beberapa orang dari antara kaum musliminyang meminumqra,

lalu mereka saling membunuh antara sesamanya dan mengucapkan kata-
kata ygng tidak diridhai oleh Allah, maka Allah menurunkan ayat:
q[.,]{f: P'6'$i Ct 1S ^ 

u n g gu h ny a I m e m i nu m J kh a m e r,

tL
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b e rj udi, [b e rkorb an untukJ be rhal a) (Qs. Al Maa' idatr [ 5l: N) al a ayoh.

Maka sejak saat itu klumer diharamkan'dan dilarang." Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia f,:*ata, *Manfaatnlaadalah sebeltmr

ditraramkan, sedangkan dosanya adalah setelah dihatantkan."

Ibnu Islraq dan lbnuAbu Hmim meriwayatkan darinrya, batnla beberrya

orang salrabat ketika diperintalrkan berinfark/f sabilillah,mereka menenrui

Nabi SAW lalu berkata, *Kami sungguh tidak mengetahtri ipo naflrah png
diperintahkanAllah kepada kanri pada harta kami, apa y4gg harus kami

infakkah darinya?" Lalu Allah menunrnkan ay at: $j}:) l5l1 d3 r1!:4'#i 
,P (Dan mereka bertanyo kepadamil opa yang merclra naJkahkan.

Kotakonlah, " Yang lebih dari keperluan ') Sebelumnya yang dina&atrkatr

adalatr hartanya sehingga tidak ada lagi yang bisa disedekahkan dan tidak

ada pula untuk makaq sampai-sagnpai diberi sedekatr.

Ibnu Jarir, IbnuAI Mrsr&ir dan lbnruAbu Hatim merinayarkan dadqra,

ia mengatakao, *'Jii 
adalatr sesuatu yary tidak begitu b€rperan pada tmfia

kalian. Dan itu sebelum disyari'*lorqra sedekall"

' Sa'idbinlvlanihur,AbdbinHuxnai4lbnuJair,IbnuAlMundzir,Ibnu

Abu flatim, Attr-lhabrani danAl Bdihadi di Aafam,lqA$z bD meriuraatkan

darimyamengenaia5atini,iabedcita:'lj;if adalahselebiirryddarik€perluilt

keluargamu.' Dalam lafaztr fainr5a diseUurkaq iaberkata, *yaitu selebihnya

dari keperluair orang-onlng yang mer{adi tangpiungan"

Ibnr'J*ir meriwayatkan darinya mgngepai firman-Nya , '#i 
,Y

(Kat atanl ah, i' Ysr g l e bi h'dir i kep r ilu, *' ; 1, ip lertatE f lS*t itu betum

disyari'atkan kewajiban tertentu,,kemudian Allah berfrrman, 'fii *
:?\iti (Jadilah engtau pekaaf dan ,u*kiloh,irong ryengeriat@n
yang ma'ruf). (Qs. Al A' raaf l7): 199). Kemudian setelah itu diturunkan

perintatr mengenai kewajiban-kewajiban yang ditentnkan-"

Telah diriwayatkan secara pasti di dalam ,,4 sh-Slahihdanhadits Abu

Hurairah, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda: 'r*tg 6ili2tt?
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JF 1?5.15 ,]fi j* Getoi*-baiksedekoh adalahyangdiberikan oteh
orang yang berkecukupo.h, dan mulailah dmi orang yang menjadi
tanggtngannrlzl6 lblahrdiriwayatkanjuga serupa itu di dalam Ash-shahih
secaramarfu'dari haditsHakim bin Hizam. Dan mengenai hal ini masih ada

hadits-haditslainrya

Ibnu Jariq IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari
IbquAbhs mengsnai firman-Nya : 'u:3$ #i (&rp;ya kamu befikir),
ia berkata, "Yakni tentang akan sirnanya dunia beserta kefanaannya, dan
tentang akan datangnya akhirat beserta keabadiannya.,,

Diriwayatkan olehAbu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir,
IbnuAbuHatim, Ibnu Mardawaih dan ia men-sftafu&-ikann1a, sertaAl Baihaqi

di dalatr sunon-ny4aalinla ia mengatakaq "Ketika Allah menunmkan ayat:
'r;A e,j\ $r4t aV i ;:F3 1 t (D an j angant ah kamu de kot i hart a
anakyatim, t ecrii dengan caro yang lebih bermonfaat)(es. Al An'aam

[6J: 152; Al Israa' [17]: 3a) dan ayat: #AiJiJio;tLL;rii61,
(sesungguhnya orang-orang yang memalran harta anak yatim) (es. an-
Niryal tal: lp) al aayah. Orang yang merawat anak yatim memisahkan

makanan danminunannf dari makanan dan minunrananatcyaimrryaa. Namtrn

makanan dan minum4n a{r4 yalirn itu kadang tersiq maka mereka

menyinfnrurla sampai dimakannp kembali atau dihnng. Hal ini temasa bemat

oleh mereka (para pemelihara anak yatim), lalu mereka ?engadr*annya
kepadaRasululalh SAW, makaAllah menurunkan , i$i;,;$;€: *)
{Dan mereka bertanya kepadamu tentang anakyarim) al ioyah.Setelah
itq merekamencampurkan makanan mereka dengan makanan anak-anak

ptim ng dirarverlajtrga minurnan mereka"Telah diriua5afkarjuga s€nrya

itudili sejrutlahtrhi'in

Abd bin Htrmaid dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas

w Shahih,Al Bukhari, 1426 darihaditsAbu Hurairah.
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mengenai firntan-Nya , i :6 olS @an jika kanu beryaul idengan

mercka) ia berkata, "Al Makhaalothah adalah anak yatim itu minum dari

susumu dan engkau pun minum dari susunya, ia makan dari piringmu dan

engkau pun makan dari piringny4 ia makan dari buatr-buatranmu dan engkau

pun makan dari hratr-buahanrrya- " 4"Zii i'$i 'e-'iij 1or4.lUon
mengetahui siapa yang berbuat kerusalran dgii yang mengadakan

perbaikon), ia berkata.'Mengetahui siapa yang sengaja memakan harta anak

yatim, dan siapa yang berusalra menghindarinya dan berusaha m€mperbaiki."

;?-afr'J,- i't (Daniikatau Atlah menghendaki, niscaya Dia dapat

mendatanglan ke:sulitan kepadamu), ia berkata, *Seandainya Allah
menghendaki, niscayaAllatr tidak menghalalkan apapng sulit kamu hfurdari

dan apayang tidak disengaja."

Ibnu Jarir, IbnuAI Mun&ir dan lbnuAbi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny u, ir:;iS (niscaya Dia dapat mendotangkan

lcesulitan kepadamu), ia berkata, 'Niscaya Dia mendatangkan kesempitan

kepadamu. Namun Dia j ustru melapangkan dan memudahkan." Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Ny 
^, ;?:JSK'U ii (Dan jika Altah

menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kcpadamu),

ia mengatakaq "DanjikaAllah menghendaki, niscaya Dia dapat menjadikan

akibat dari apa yang telah kamu makan dari harta anak yatim itu sebagai

kebinasaan."
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cri;+qY.A<tl
\*y" &,s,z;li
st o** qii'5*t is l* e *,L* -cai

t .b- 
a- 

t-.a^ 
a - b..

g}L:ri#;nW
"Don jonganlah komu nikahi wanita-wanilo musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya, wanita badok yong muhmin lebih

biaik daripada wonita musyrik woloupun io menarih hotimu Don,
jangonlah komu menikohkan orang-orong musyrik (dengan wanita-

wonita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak

yong muhmin lebih baik daripada orang musyrih walaupun ia
menarik hotimu. Mereka mengajak ke neroka, sedongAllah

mengojak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Altah

meneron g kon oy ot-ayat-Ny o (per intoh-perintah-Nya) kepado

manusio supoya mereka mengombil pelojoran.'(Qs. Al Baqarah

l2lt22t)
Firman-Nya : izLl.J 1s @an janganlah lcamu nitrahi), Jumhur

membacanya denganfathah pda ta',sedangkan bacaan yang janggal dengan

harakat dhammah.Ada yang mengatakan, bahwa bila demikian (dibaca

dhammah) wlalrolahyang menikahi itu menikatri si wanitadengandinikahkan

oleh dirinya sendiri. Ayat ini melarang menikatri wanita-wanita musyrik. Ada

juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik

adalah kaum paganis (para penyembah berhala).

Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya mencakupjuga wanita-

wanita Ahlil Kitab, karena mereka juga musyrik, Allah berfirman,

Y J$i 6:;2ii*r6t fi Ar:i'"tai:trtt (orang-orang
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Yalrudi berkato, uUzair itu putero Allah", don orong-orang Nasrani

b erkat a, * Al Masih itu put ero Allah) (Qs. At-Taubatr [9] : 30). Para atrli

ilmu berbeda pendapat mengenai ayat ini. Satu golongan dari mereka

mengatakan batrwa di dalam ayat ini Allatr mengtmramkan menikahi wanita-

wanita musyrikah, dan wanita-wanitaAhli Kitab termasuk di dalamnya.

kemudian ayat yang terdapat di dalam surahAl Maa'idatr mengkhususkan

wanita-wanitaAhli Kitab dari keumuman ini. Pendapat ini diriwayatkan dari

IbnuAbbas, Malilq Sufyan bin Sai4 AMurrahman bin Umar danAlAr.rza'i.

Sementara segolongan atrli ilmu lainnya berpendapat, bahwa ayat ini

mengtrapuskanhnkr:mayatfngterdapatdidalamsuratrAllvlaa'idalr,sehingga

diharamkan menikatri wanita-wanita Ahli Kitab dan wanita-wanita musyrik.

Ini salah satu pendapatAsy-Syaf i dan merupakan pendapat segolongan ahli

ihmu

Pendapat yang menyatakan batrwa ayat ini menghapus ayat yang

terdapat di dalam surahAl Maa'idah, disanggah: Bahwa ayat ini lebih dulu

turun daripada ayat yang terdapat di dalam suratrAl Maa'idah. Pendapat

pertama lebih mendekati kebenaran. Pendapat ini dikemukakan oleh para

ulama yang tadi danjuga Utsman binAtraq Thalhatr, Jabia Hudzaifa[ Sa'id

binAl Mus ayyab,sa'id bin Jubair, AI Hasan, Thawus, Ikrimatr, Asy-Sya'bi

danAdh-Dhahhak, sebagaimana yang dikemukakan olehAn-Nuhas danAl

Qrthubi.

Sem'entara IbnuAl Mundzir juga mengemukakan pendapat ini dari

mereka yang telah disebutkan tadi, di tambah Umar bin Khaththab, lalu ia

mengatakan, *Tidak ada riwayat yang shahih dari generasi pertama png
meryraakan haramnya itu"

Sebagian ahli ilmu mengatakarq batrwa lafaztr musyrik tidak *en alt p
Ahli Kitab, berdasarkan firmanAllahTa'ala: .l-1 rti;;f 3'-ni':;g
F;u *; WJ';iJ €-*i $:.;:1i (orang-orang
kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan
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diturunlranryya sesuatu kebaikan kepodamu dari Rabbnz) (Qs. Al_Bagarah

t2l : I 0s) dan firman-Ny u, ss itift **i )-11 Ai;F i-{i,f-A
(Qrang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik

[mengataknn bahwa merela] tidak akan...) (Qs.Al Bayyinah [98]: 1).

Narnun yang benar, bahwa lafaztr musyrik mencakup semuanya, hanya saja

keunuman ini dikhustskan oleh ayat yang terdapat di dalam surahAl l\daa' idalL

sebagaimana yang tadi kami paparkan.

4till:t (Sesungguhnya wanita budak yang mulonin) yakni:

Budak perempuux yang beriman. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan "amatttn" (wanita budak) di sini adalatr wanita merdeka

karena semua manusia adalatr hambaAllah Pendapat pertama lebih mengen4

karena berdasarkan riwayat yang akan dikemukakan nanti, bahwa konotasi

la&zluryra ment4jukkan demikian, di sampingpemaknaanini lebih,mendalam,

karena diutamakannya hamba sahaya perempuan yang beriman daripada

wanita merdeka yang musyrik, lebih menghanrslan pengutamaan wanita

merdeka yang beriman daripada wanita merdeka yang musyrik.

i#ri i2 (Walaupun dia menarik hatimu), yakni: Walaupun

wanita musyrik itu lebih menarik hatimu karena faktor kecantikan, barta atau

status sosialnya. Kalimat ini adalatr iumlah haaliyah (kalimat yang

menerangkankeadaan).

"Lf{r3tii;5.3$s (oan ianganlah kamu menikahkan orang'

orang muryrik),yakni: Janganlatr kalian menikatrkan mereka dengan wanita-

wanita yang beriman, i** ;l ltttrtr^ mtercka beriman).Al Qurttrubi

berkata, "Umat Islam telah sependapa! batrwa laki-laki muqnik tidak boleh

menggatili wanitaberiman dengan cara apa pul IGI€na hal ini berad menodai

Islam."

Para atrli qira'at sependapat me*dhammalrtarhuntrta' pada kalimat:

i;S*3 (komu nilcahkan).

:.r;;li(sesungguhnya,budakyangmubnin)pmbatns:rnnyasama
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dengan pembatrasan tentang finnan-Nya, ijS: (sesungguhnya wanita
budak),dan Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalarn hal ini juga
sama dengan yang sebelumnya.

+'ti (Mere ka)adalah isyarat yang menunjukkan kepada para laki-
laki musyrik dan para wanita musyrik. .r$i ;l srLi (mengajak ftc
nerako), yah'mmengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mengharuskan

masuk neraka. Ivlaka berbesanan, bergaul dan berteman akrab dengan mereka
adalah beresiko tinggi dan berbahaya besar, dimana orang-orang yang
beriman tidak boleh melibatkan dan menceburkan diri ke dalamnya.
'iAt r)\V*'frs $raongkan Altah mengajak ke surga)yakni:
Mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mengharuskan masuk surga.
Ada yang mengatakan, bahwa para wali Allah itu adalah orang-orang beriman
yangmengajakke surga

4 ty. (dengot izin-Nya)yakni: Dengan perintah-Nya De,noikian yang

dil€tal,an oieh Azz;$aj. Adajuga png mengatakan, bahwa maksudryra adalah

dengan dimudahkan-Nya dan atas petunjuk-Nya Demikian menrm.t penulis

Al Kasysyaf.

IbnuAbu Hatim dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Maqatil bin
Hayyan, ia mengatakaq "Ayat ini ditunurkan berkenaan denganAbu Martsad

Al Ghanawi. Ia meminta izin kepadaNabi SAW untuk menikatriAnaq, seocurg

wanita yang berkedudukan lagi cantih namun ia wanita musyrik, sedanekan

saat ituAbu Martsad seorang muslim. Ia berkat4 'wahai Rasulullah, wanita
itu menarik hatiku.' MakaAllatr menurunkan ayat r>S rl;Si l;SG $,
(Dan janganlah kamu nitrahi wanita-wantta musyrtkl,;

Ibqu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di
dalam suyq1nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
,S.i)ii;t"31:- @an janganlah kamu nikahr wanita-wanita
musyrik),ia berkata, *Dalam hal ini Allah mengecualikan para wanitaAhli
Kitab. Allah berfirman,,24i i ;ri'UJ|i'C,. (*2, 

t') [Dar,, dihal attran
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mengcn iniJ wanita-wanito yang menj aga lcehormatan di antara orong-

orang yang diberi Al-Kitab). (Qs. Al Maa'idah [5] : 5)." Telatr diriwayatkan

jugayang semaknadengan ini darinya melaluijahr-jatur periwayatan lainnya-

Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sznatmya dari

Sa'id bin Jubair mengenai firman-Ny u, ,:5r15ii;S*3$j loan
janganlah lramu nikahi wanita-wanita musy'ik), ia berkata, "Yakni para

penyembah berhala." Abd bin Humaid danAl Baihaqi juga meriwayatkan

senrpa itu dari Mujahid. Senrpa itu juga yang diriwayatkan oleh AMurrazzaq

dan AM bin Humaid dari Qatadah. Diriwayatkanjuga serupa itu olehAbd

Ibnrr Htrmaid dari An-Nakha'i. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia memakruhkan menikahi

wanita Ahli Kitab. Ini sebagai hasil penakwilannya pada ayat:

'-rfr ,i*,SrX:ii;S*3 $t (oan janganlah kamu niknhi wanita-

wanita musyrih sdbelum mereka beriman). At Bukhari meriwayatkan

dariny4 ia berkata, "Allah telah mengharamkan kaum muslimin menikahi

wanita-wanita musyrik. Dan, aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar

daripada ucapan si wanita, batrwa ttfiannya adalah Isa. Padahal Isa adalah

salah seorang hamba Allah."247

Al Wahidi dan IbnuAsakir meriwayatkan dari jalurAs-Suddi, dariAbu

Y1lik, $-{IbnuAbbas mengenai firman-Nya , ^E.;J i E4ilASi
{4"2t;:s $unggrh,'hamba sahaya perempuan yang beriman lebih

baik daripada wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu),ia berkata,

' Ayat ini ditrmrnkan berkenaan dengan AMullatl bin Rawalrall yang mana ia

mempunyai seorang hamba sahaya peremprum yang hitam, ketika marah ia

merurmpam),a. Setelah ituAMtrllah merasa takut lalu menghadap Nabi SAW

dan menceritakan peristiwa tersebut, maka Nabi SAW berkata kepadany4

tlt ,f V e 6 (Bagaimana keadaannya wahai Abdutlah?),ia menjawab,

"Ia berpuasa, shalat, membaguskan wudhuny4 bersaksi battwa tiada Tuhan

217 Shahih,Al Bukhari, 5282 darihadits lbnu Umar.
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yang tmqdisernbah selainAllatrdanengkau adalahmsanAllall' Beliauberkata,

:i:y,l' ,p \ (Wahat Abdullah, ini wanita muloninah), AMullah

berkata 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sungguh aku akan

memerdekakannya dan akan menikahinya.' Lalu ia melaksanakannya. Tapi

kemudian ia dicela oleh sejr:mlah orang dari katangan kaum muslimin, mereka

mengatakan, 'Dia menikahi budaknya.' Mereka lebih cenderung menikahi

omng-oftulg musyrik karena kecantikannya Maka berkenaan dengan merek4

turunlah uyx, ,<;J ci F14{1! $rrungguhnya wanita budak
' li

yang mulonin lebih baik daripada wanita musyrik)'za8Ibnu Jarir, IbnuAl

Mundzir dan IbnuAbu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Maqatil bin Hayyan mengenai

finnan-Nya , ia|i:1:t (Sesungguhnya wanita budak yang mulonin),

iaberkata, "Telah sampai kepada kami, batrwa itu adalah budak perempuan

yang hitam milik HudzaifatL lalu ia memerdekakanny4 kemudian Hudzaifah

menikahirryna-"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ja' far Mutrammad binAli, ia berkat4

"Nikah itu harus dengan wali sebagaimana ketentuan dalam kitabullah."

Kemduian ia membacakan ayat: i**- *i5.,*ii;5"3$i (oan

janganlah komu menikahkan orang'orang musyrik fdengan wanita-

*rnito mitoninJ sebelum mereka beriman).

21t HR. Al Wahidi dalam ls6 ob An-Nuzul, 39.
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A'J1;li ilis "ii 1'Jt""*.ai ; A3);i;j
b C;i3'rii3 tt i:oiX_ ir,;;* sil*rrii-a;Ai * i,';' * i 3fs i1 *
L t . t'

X.*Ir:r i;Yt:C, d eolrru 3 r, H*
c,*.lri i ;:i;o r*i i*va';'i i r;n3

; i i-b3tasl5J-z

"Dan mereka bertanya kepadomu tentang hoid. Katokanlah, 'Haid
itu odolah kotoron.'Oleh sebab itu hendakloh kamu menjouhkon

diri dori wanita di waktu haid; dan janganlah komu mendekati

mereka sebelum mereka suc| Apabilo mereko telah suci, maka

campurilah mereka ilu di tempat yong diperintohkon Allah

kepodam* Sesungguhnyo Allah menyukai orong-orong yang

taubat dan menyukoi orong-orong yang menyucikan dirL Istri-
istrimu adalah (seperti) tunah tempot kamu bercocok-tanom, moka

datangiloh tonah tempat komu bercocok-tanommu bogaimana saio

kamu kehendakl Don kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu

dan bertakwalah kepoda Allohdan ketahuiloh bohwa kamu kelak

akan menemui-Nya Dan, berilah kabor gembira orang-orong yang

b e rima n. " (Qs. Al Baqarah [2lz 222-223)

-tt

ok;,.) | (hai O adalah al baidh Grdd). lntberrtrk mas Mar dikatakaru

"flaadhat al mar'atu fuaidhan dar. mahiidhan fahiya fuaaidh dan

fuaaidhah. (wanita berhaid, maka ia adalah wanita haid)." Demikian yang

dikatakan olehAl Farra', lalu ia menyenandungkan syair:

Seperti wanita haid yong dizinai dalam lceadoan tidak suci.
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Nisaa' hqtyadh danhawaa'idh (ynrawanltayang haid). Al Hiidlrah,

dengan lasrah, berarti satu kali. Ada juga yang mengatakan, bahwa aI

mafoli dhadalah isn. Ada juga yang mengatakaru bahwa al mabiidh adilah

ungkapan tentang waktu'dan tempat, jadi ini sebagai kiasan untuk

tentang waktu atau temPat.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata * Al Mafuiidh adatah i sm wfilJr' fuaidh.

Seperti halnya ucapan Ru bah:

,;;;jr i1"s,'J3f 'oll
,aaa

Ahr keluhlcon kepadamu beratnya kehidupan.

Maksud al ma' iisy dr sini adalah a I ' aisy $ehrdupan) . Asal makna a/

mafuiidhadalah dari mengalir dan memancar. Dikatakan, "Haadha as-sail

wafaadha" (saluran air itu mengalir dan menggenangi). " flaadhat asy-

syajarah" ,yakni pohon itu buatr-buahannya bermunculan. Dari pengertian

ini muncul istilah al fuaidh,yak'm al fuaudh(tetaga), karena ut yaf;uudhu

(mengalir) kepadanya

,s!1';'SI (xototonlah,'haid itu adalah kotoran), yakni:

Katakanlah, tulr*u haid itu sesuatu yang menderitakan, yakni baunya

menderitakan.

Al Adzoaadalatr kiasan untuk mengungkapkan tentang kotoran, dan

biasa digurakan untuk perkataan yang tidak disukai. Seperti pada firmanAllatt

Ta'ala: ;--l.'i$3 ,?\e:t;l# S lJangantah menghitanskan

[pahatal sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti

[perasaan si penerima]) (Qs. Al Baqarah [2): 26$ dan firman-Nya:

frtf 'E 
, (Jo"so"lah lamu hiraukan gangguan mereko). (Qs. Al Al-rzaab

[33]: as)

"aq;:i 
a',14i15#i6 (Karena itu iauhilah istri pada waldu

haid),yakni: Hindarilah mereka ketika sedang haid. Pemaknaan ini bila a/

mahiidhdianggap sebagai mashdar,atau: di tempat haid, bila at mafolidh
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dianggap sebagai isrz. Yang dimakstrd dengan menjautri di sini adalah: Tidak

menyetubuhiny4 bukan tidak dudtrk bersama atau bercengkrama karena
yang demikian ini dibolehkaq batrkan dibolehkan sersenang-senang dengan

istri yang sedang haid selain pada kemaluanny4 atau selain yang di bawah

kain menuns perdapat lainnya Adapun pendapat png diriwaytkan dari Ibnu

Abbas dan Ubaidfls-galmani, yang meryrtakan bahwa srumi lranrs menjatrhi

tempat tidur istiryrayang sedang hai4 makapendapat ini tidak dianggap.

Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ihnu tentang haramnya

menyetubuhi isfii yang sedang hai4 dan ini sudah diketatrui secarapasti dari

ttnrtunanagarna

z-t1-t .7. at t)--1 t4, tJ\--^:u-au-,"-,f;.*1s @an iangan kamu dekati mereka

sebelum mereko suci). Nafi', AbuAmr, Ibnu Katsir, IbnuAmir danAshim

dalamriwayatHafshdarinlra denganmen-srzftra-kan tlra'dan
dhammah p&,fta'. Sementara Hamzah, Al Kisa' i danAshim dalam riwayat

Abu Bakar membacanya, oikdengan harakat tasydiid danfathah pada

tha' serta fathah daa tasydid pada ha'.

Sedangkan di dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud dicantumkan:

$;LZJMakna ath+uhradalah adalah berhentinya haid, sedangkan ar-

tathahhur adalah mandi. Karena terjadinya perbedaan ahli qira'at dalaln

maka para atrli itnu pun berbedapendapat mengenai

Jumhur berpendapa! batrwa wanita haid tidak boleh dissh$uhi oleh suaminya

hingga bersuci dengan air. Muhammad bin Ka'bAl Qurazhi danYatrya bin

Bukairberpendapat,bahwabilawanitahaidtetahsuci(telahberhentihaidnya)

lalu bertayammum bila tidak ada afu, maka suaminya boleh menggauliny4

walaupun beltm mandi. Mujatrid dan Ilaimah mengatakan,'tsila daratr telah

berhenti, maka telah halal bagl suaminy4 tapi hendaklatr ia benrtrdhu Qebih

dulu)."Abu HanifrbAbuYusddan Muhammad mengahka&'tsila daratrnya

berhenti setelah berlalu sepuluh hari, mat<a suami boleh menggaulinya sebehnn

mandi. Thpi bila berhentinya itu sebelum sepuluh hari" maka suaminya tidak

bolehmenggatrlin5rakecualisstelahmandiatautelahmernasrkiwakttrshalat."

870 TAFSIR FATHUT QADIR



Ibnu Jarir mengunggulkan bacaan dengan tasydid.

Yang lebih tepat adalah dikatalCIn: BahwaAllah SWT telatr menetapkan

dua batasan untuk kehalalan ini sebagaimana yang tersirat dari kedua cara

membacany4 yutlu: P ertama: Berhentinya darall dan ke&n:bersrci darinya

Karena batasan yang kedua mencakup batasan yang pertama, maka harus

berpijak padanya. Dalil yang menturjukkan bahwa batasan kedua inilatr yang

berlaku, yaitu firman-Nya setelah redaksi ini: $fu W3 plpabilamereks

telah suci), ini menunjukkan, bahwa yang berlaku adalah ath-thahhur
(bersuci), bukan sekadar berhentinya darah. Kedua bacaan yang berbeda

pada kedua redaksi ayat ini telah dianggap sebagai dua ayat, dan karena

diharuskan menyingkronkan kedua ayatyatgtemyata salah satunya bisa

mencakup yang lairurya karena adanya kelebilrarl maka yang diamalkan adalah

yang ada ketebihanny4 demikianjuga dalam menyingkronkan antara kedua

bacaan yang berbeda tadi.
rtar t ,.i'-':itt'{;lebCFV (maka campurilah mereka itu di

tempat yang diperintahkon Allah kepadamu), yakni: Setubuhilah merek4

ini dikiaskan dengan ungkap an ityaan(mendatangi). Maksudnya: Bahwa

mereka menggauli para isfi itu di tempat yang dibolehkanAllah unnrk digauli,

yaitu pada kemaluan. Adayang mengatakaru batrwa, i; V (dari tempat)

bermakna: fi haitsu (di tempat), sebagaimana firman Allah Ta'ala:
\#Ji f F- o,a.).U.3 ); t5\ (Ap ab il a di s e ru untuk m e nunai kan

shalat pada hari Jum'at), (Qs. Al Jumu'eh [62] : 9) yakni: (maktn min yamil
jumu'ah adalah)fii yaumil jumu'ah (padahari Jum'at). Juga seperti pada

firman-Nya, *:fi 
'q i tll> istl (Manakah dar i b um i yang t e I ah me re ka

c i p t alran) (Qs. Faathir [3 5] : 40), maksudny a fi I ardhi (di burni). Ada j uga

yang berpendapat bahwa maknanya adalah: Dengan carayang diizinkanAllah

bagi kalian, yaitu tidak sedang puasa, ihram atau i'tikaf. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah setelah bersuci, bukan setelah haid.

Adajuga yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr dengan cara yang halal,

bukandenganc,arazirlra
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,-;i'lJi US'ry";$ :4ffi 'or, (se sungguhnya Attah
menyulrai orang-orang yang taubat dan metqrukoi orang-orang yang

menytcilran diA adayqgberpendapat batrwa makzud ayat tersebut adal ah:

Orang-orang yang bertaubat dari dosa dan orang-orang yang bersuci dari
junub dan berbagai hadats. Adajuga yang mengatakan, yaitu: Orang-orang

yang bertaubat dari menggauli istri pada dubumya. Dan ada juga yang

yaitu bertaubat dari menggauli isti pada uxaktu haid. Pendapat

yang benar adalah yang pertama.

e t$ *;i;v #Lp H3t- (Istri-istrimu adatah

[sepertiJ tanah tempat bercocok-tanam, maka datangilah tempat

bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu trehendaki); I-afazhL;
(Thnatr tempat bercocok-tanam) mengindikasikan batva yang dibolehkan

itu hanya pada kerraluan saja, lorena di situlah tempat )ang bisa menyebabkan

datangnya anak (bisa terjadi pembuahan), sebagaimana halryra ladang yang

bisa mentunbutrkan tanaman Di sini rahim wanita yang disemai oleh sepenna

yang merupakan cikal bakal ketunman, diumpamakan dengan lahan yang

disemai olehbibityang menryakan cikal bakaltanaman, 1ilsrn masing-masing

dari keduanya adalah dzat yallrg bisa menghasilkan itu (sarana yang

menumbtrhkan). Kalima ini merupakan keteiangan kalimat sebehrmny4 yaitu

firman-Nya,':tfr'P;iJ* A gt3l3 (maka campurilah mereka itu

di tempat yong dlpertntahkan Allah kepadamu).

C *1 (Bagaimana saja kamu kehendaki), dari arah mana saja

png kalian sukai, boleh dari belakang, dari deparL sambil berhrn4 tenghrrap,

atau terlantang; @i dengan sprat itu dilakukan pada ladangryra (tempahya,

pkni kemaluann5na), Tsa'lab melantunkan syaiqra

"*e:;; tl o

LQrlt, *t
Hanyo rahim-rahim itu bumi

.h:rfirrtri 
cf1

w'7r1ai
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di mana kita boleh meladang.

Di situ kita mesti menanam,

dan hanya Allah yang menumbuhkan.

Allah SWT mengungkapkan dengan kal rmat: $1 Qrapan saja dan

dengan cara apa saj a)karena secara balrasa lebih umum daripada kalimat:

.i5 @agaim ur-), ;J (di mana), d* 6Gapan).
Sibawaih menaBir{<arurya di sini dengan r,;5 @gaimana). Sementara

ulama salaf dan ktralaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imarn

berpendapat sebagaimanayang telah kami kemukakan mengenai penafsiran

ayat ini, dan bahwa menyetubuhi istri pada duburnya adalah haxam.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Nafr', Ibnu Umar,

Muhammad bin Ka'bAl Qurazhi danAMul Malik binAl IMajisyun, bahwa itu
dibolehkan. Demikian yang diceritakan olehAl Qurthubi di dalan tafsir-ny4

dan ia berkata, "Pendapat ini juga diceritakan dari Malik dalam kitabnya

yang disebut Kitab As-Sirr (buku ralrasia), namun para pemuka kalangan

sahabat Malik dan para guru mereka mengingkari kitab tersebut. Adalatr

sangat tidak mungkin Malik memiliki kitab rahasia itu, dan temyata perkataan

itu terdapat di dalam AI' Ubfryah.IbnuAl Arabi menyebutkaq bahwa Ibnu

Sya'ban me pembolehan itu kepada sejumlatr besar sahabat dan

tabi'in, danjuga kepada Malik dari banyak riwayat dalam lotab Jima' An-

Naswaan wa Ahknm Al Qur' an."

Ath-Thahawi berkata, "Ashbagh bin Al Farj meriwayatkan dari

Abdurratrman binAl Qasim, ia berkata, 'Tidak seorang pun yang aku ikuti
dalam perkara agamaku yang mengandung keraguan, bahwa hal itu adalatr

halal.'Maksudnya adalah menyetubuhi istri pada duburnya, kemudian ia

membaca ayat , Fir; Hlt; Qstri-istrimu adalah [sepertiJ ladang

bagimu),kemudian ia mengatakan,'Apa lagr yang lebihjelas daripada ini'."

Al Hakim, Ad-Daraquthni danAl Khathib Al Bagh{adi meriwayatkan

darilvlalikmelaluibe6agaijalurperiwayatanyangmengindikasikanbolehnya
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hal itu. Namun semua sanadnya lematr. Ath-Thahawi meriwayatkan dari

Muhammad binAMul Hakam, batrwa ia mendengarAsy-Syaf i berkata,

"Tidak ada riwayat shahih dari Nabi yang menghalalkan dan tidak pula png
mengharamkannya. Dan, berdasarkan qiyas, maka itu halal." Ini juga

diriwayatkan olehAbu BakarAl Khathib. IbnuAsh-Shabbagh berkata, "Ar-
Rabi' pemah bersumpab'Demi Allatr yang tidak ada sesembatmn yang haq

selain Dia, sungguh IbnuAMil Hakam telah berdusta atas namaAsy-Syaf i
mengenai hal ini. Karena sesungguhn:naAsy-Slaf i telah men5atakan haramryra

hal tersebut di dalam enam kitab di antara kitab.kitabnya."

!e\i;yt (Dan keriakanlah [amal yans baikJ untuk

dirimu), yairni : Yangtait< untytcmu sebagaimana pada fi rman-Nya.- i ;re3 Vt

fi+ ugf A-,S*Ei i.. (Dan apa-apct yang kamu usahalan dari

kebailran bagi dirimu, tentu komu alenn mendapat pahalanya poda sisi

Altah). (Qs. Al Baqarah [2]: ll0). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah: Mencari anak (mengupayatan anak). Adajuga yang

mengatakan, batrwa maknanya adalatr menikatri para wanita yang menjaga

kesucian diri. Dan adajuga yang mengatakan selain itu

';tiirri't (dan bertalcu,alah kepada Allah),ayat ini adatah peringatan

agar tidak terjerumus ke dalam yang haram, dan firman-Nya:

lrhfi elf#V @!" ketahuilah bahwa kamu [kelakJ akan

menemui-Nya), merupakanperingatrn yang lebih mendalam lagi. Sementara

firman-Nya: 1,tiri f3 (Dan sampaikantahkobar gembira kepada

orang-orang yang berimar). merupakan penglipur bagi setiap orang yang

melalorkan kebaikan dan menghindari kebrnrkan

Muslim, para penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya

meriwayatkan dari Anas, bahwa kebiasaan kaum yahudi dahulq apabila ada

wanita mereka yang sedang hai4 maka mereka mengeluarkarurya dari nrmalr,

mereka tidak mau makan dan minum bersam4 sertatidak mau berkumpul

bersamanya di rumah. l,alu ditanyakan kepada Rasulullah SAW menanyakan
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hal tersebut, makaAllatr menurunkan uyn uaoTii ;*r1;r49 pt"
merela b eratnya kepadamu t ent ang haid) al'aayah.Kem udian Rasulullatl

SAWbersaMa: i(3r 1 :F ,y ti*ti ,:A, C cfv (Bertampuilah

bersamanya di rumah, dan lakukan apa saja selain nikah

[bersetubuhl\z+s

An-Nasa'i danf lnzzan'meriwayatkan dari Jabir, ia berkat4 "Orang-

orang yahudi mengatakan, 'Barangsiapa yang menggauli istrinya (pada

kemaluannya) dari axah belakang, maka anaknya akan terlahirjuling.' Maka

para sahabat menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal itu dan

tentang menggauli isti saat haid. Lalu tunrnlah ayat ini.'z$

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkat a,"Al Adzaaadalatr

ad4am (darah)." Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi

di dalam Szn annyameriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
;(4iil*{'6 (Oleh sebab itu hendaHah kamu menjauhkan diri dari
wanita...),ia berkata, "Jauhi menggauli merekapada kemaluannya." Dan

mengenai firman-Nya: 'ofrL- #';;:p Y9 (danjangan tramu dekatr

merelra sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci),ia berkata, "Suci

dari darah (haid)." Ab dwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Murdzirmeriwayatkan dari Mujatri4 ia berkata"'Tlingga darahnya berhenti."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari lbnuAbbas mengenai firman-Nya, itfu tit3 pApabila

merelra telah suci), ia berkata, 66-\r{snsssi- dengan air."Abdurrazzaq

danAM Ibnu Humaidjuga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Jarir
juga meriwaya&an serupa itu dari Ikrimatr. IbnuAl Mudzir meriwayatkan

dari Mujahid danAtha', keduanya berkat4 'tsila telah melihat kesucian, maka

tidak apa-apa mencuci dengan air dan bolehdigauli sebelum mandi."

2ae Shahih, Muslim, l/246 dari haditsAnas.
2so Mufi,tfaq alaih, Al Bukhari, 4528 dan Muslim, 211058 dari hadits Jabir dan An-

Nasa'i dalam bab: l0 Wanita, I 13.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
"ffr?;Itb5;13 (moka campuritah mereka itu di tempat
yang diperintahkan Allah kepadamu), iaberkata, "Yakni menggaulinya

dalam keadaan suci, tidak sedang haid."AM bin Humaidjuga meriwayatkan

serupaitudari Qatadah.

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwaptkan dari IbnuAbbas mengenai

finnan-Nya, ftfr'€i* j: U;13 (matra campurilah merelro itu
di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu). ia berkata, "Yaitu yang

sebelumnya kalian diperintatrkan untuk menjautrinya (kemaluannya)." Ibnu
Abu Syaibatrjuga meriwayatkan seperti itu dari Ikrimah. Ibnu Jarir, IbnuAl
Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia mengatakan, "Yaitu
pada tempat yang kalian dilarang menggaulinya ketika sedang haid" yaitu pada

kemaluanriya." IbnuAbu Syaibah meriwayatkan dari IbnuAl Hanafiyall ia

mengatakan,'fi '€i,* U C;fi (Maka campurilah mereka

sesuai dengan [kctentuanJ yang diperintahkan Allah kcpadama) adalah

mengarli.

AM bin Humaid dan IbnuAbu tlatim meriwaptkan dfriAfta' menge,nai

firman-Nya, 'eJ'rti}- @eryyykgi orang-orang yang taubat), ia
berkata, "Dari dosa-dosa." i-;).t iU: (danmenyulcai orangorang
yang menyucikan diri), ia berkata, "Dengan air." Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Al A'-*y, ia berkata, "At-Taubah(taubaQ adalah dari

dosa, sedangkan at-tathhir (suci) adalatr dari kesyirikan."

Al Bukhari, ptra penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya

meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, "Orang-orang yahudi mengatakan,

bahwa bila seorang laki-laki menggauli istrinya dari arah belakangpada

kemaluanny4 maka anaknya akan latrir dengan matajuling. Maka turunlatt

ayat: ibt, il;*;i;b #L; H'tt- (Isteri-isterimu adatah

[sepertiJ tanah tempat kamu bercocok-tanam, malca duangilah tanah

tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kchendaki). Jika

mau boleh dengan telungkup, danjika mau tanpa tidak telungktrp, namun itu
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hanya dilakukan pada satu tempat $akni: Kemaluarurya)."2sr Diriwayatkan
juga serupa itu oleh IbnuAbu Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dari

MurrahAl Hamdani. Kisah ini diriwayatkanjuga oleh sejumlatr salaf dan

mereka menyatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah hal tersebut.

Di antara yang meriwayatkannya adalah: Abdullah bin Umar yang

dikemukakan oleh IbnuAsakir dan Ummu Salamah yang dikemukakan oleh

Abdrxrazzaq, Abd bin Humaid dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab.

Diriwayatkanjuga dari Ummu Salamah oleh IbnuAbu Syaiball Ahma{ Ad-
Darimi, AM bin Humaid sertaAt-Tirmidzi dan ia menshahihkannya: "Bahwa

ia bertanya kepada Rasulullah SAW, dari sebagian wanitaAnshar mengenai

digauli sambil telungkup, maka beliau membacakan ayat itu kepadanya, dan

beliau bersabda: rLrj rl|b (p adal j alan yang s ama). Ash-S homaom

adalah jal41."zsz

Diriwayatkan oJeh Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi dan ia

menghasankanny4 An-Nasa' i serta Adh-Dhiya' di dalam Al Mukhtar ah dan

yang lainnya dari IbnuAbbas, ia menuturkaq "[Jmar datang kepada Rasulullah

SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah binasa.' Beliau bertanya:

talScf 6j (Afa yong telah membinasakanmu?) la menjawab, 'Aku
membalikkan tungganganku (istiku) tadi malam.' Beliau tidak berkata apa-

apa, laluAllah mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat *' # L; eitl
(Isteri-isterimu adalah [sepertiJ tanah tempat komu bercocok-tanam).

Beliau bersabda, eb*Jti l."lt .Ar'ff :'S;i (Boleh dari arah depan datn

boleh dari arah belakang; tapi hindari dubur dan haid)"2s3

Ahmad meriwayatkan dari IbnuAbbas: Bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan ofiulg-oftlrlgAnshar yang menemui Nabi SAW, lalu mereka

25r Lihat footnote sebelumnya.
b2 Shahih,Ahmad,6/305,310,318 dan 319;At-Tirmidzi,2979 danAd-Darimi, I I l9 dari

hadits Umu Salamah
2s3 Shahih, Ahmad,l1297;At-Tirmidzi,2980 danAlAlbani dalamSluiih At-Tirmidzi,

3D7.
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bertanyakepadabeliarlkemudianbeliaubersabda: ori ri1 Jg ,lS ,tb W,

d, C (Campurilah dia bagaimana saja 
"rrorio ,"io*o poii

kcmaluonryn';.u

Diriway&m olehAd-Darimi, Abu Dard, Ibnu Jaiq IbnuAI Mundzir,
AfuThabrani,Al Hakim dan iamen-shahilvk*,wt:wsqtaAl Baihaqi di dalm
Sunot-ny4 darinya ia mengatakaq Bahrra Ibnu Umar 

-semoga 
Allah

mqrynfrrJrrt+ menlmgkabanuatmpry iniadalahhpry karryr

Anshar, dan mereka adalah penduduk yang menyemhh berhala padahal

kampmg ini adalat perkampungn orang-ormg yahrdi aan mereka (yahudi)
adalah466 Kitab. Ivlaqnrakat di dena memandmg bahura mang-orangAhli
Kitab memprmyai kelebihan daripada mereka dalam hal ilmu trrtasyaratat

tffsebttr banyak png mengiktrti apa png dilaloilran oleh orangorang yahrdi.

Diantaraperkarayang diambil darikebiasaan yahudi

adalab mereka tidak menggauli istri-istri mercka kecuali dari arah pinggir,
dahltersehtrmenpakanpcisi di ma'ra wmita"U" fenmrrnne. pqer&rk

Anshar daerah tersebut telah mencontoh perbuatan mereka. sedangkao
peritatu penaraut Qumisy adalah bahwa mer*a mqgauli istri-isni mereka

dengal t€xhrlq mereka menggarli isti-istri merdra dai @n, dari behkang
dan sambil berbaring. Ketika mereka (kaum Quraisy) dat"ng ke lvladinah,

salah seorang dari kaiattgan Muhajirin menikah dengm salnh smrang urmita
dari kalanganAnshar. Kemudian ia mempraktekkan apa yang selama ini
bertembang di maryarakat Quraisy, namun wmita tersebut mengingkad hal

demikian, kemrdian si wanita berkate'sesunguh5a kemi biasa digauli dai

arah samping, lakukanlah seperti itu, jilra tidah maka menjauhlah dariku,
Kemudim hal ini tersebar hingga sampai pula ke@a Rasutullah sAW. lalu
Allah menurunkan ayat: pKLi Hf* (Isteri-isterimu adalah

[sepemJ tanah tempd kamu bercocok-tanon),mak$dnf adalalL boleh

ulemmgdmbolehtehmgltp, asalkm inrdilakuk"n mdakemaha ualaryn

a Hasan, Athtrd, dalan musnod-ny 4 I D68.
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dilakukan dari axah belakang, tapi harus pada kemaluannya-"

Ath-Thabrani menambahkan, Ibnu Abbas mengatakan: Ibnu Umar

berkat4'pada dubrrnya, ia kelirg semogaAllatr menganrpr:niryra Sebenamya

kisah hadits itu adalah seperti tadi." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humai{ Ad-

Darimi dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'u{ bahwa ia berkata,

"Dubur isti diharamkan bagi kalian."

Diriwayatkan olehAsy-Syaf i di dalamAl Umm,IbnuAbu Syaibah,

Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majafu Ibnu Al Mundzir danAl Baihaqi di dalam

Sunannya, dari jalur Khuzaimah bin Tsabit: "Bahwa seseorang bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang menggauli isti pada dubumya, beliam pun

menjawab,' Halal.' Atau.' Tidak apa-apa.' Setelah orang itu berardak, beliau

memanggilny4laluberkata: *rr Oji 'U ii ie,i+ ; 6;:t 'Ui l'ei ',8
qruil 4*3rtrltt ,lsir ',1 ,#-r ii" t1 ,fi o;t'@pi yang tadi

englrau l<atakan? Apakah dari arah belakangnya pada kemaluannya,

jilra begitu malco itu boleh. Ataukah dari arah belakang pada duburnya,

jilra begitu maka tidak boteh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap

y an g ha q. Janganlah kal i an m e n ggaul i i s tr i p ada dub urrrya)"zss 1!nu A di

danAd-Daraquthni juga meriwayatkan serupa itu dari Jabir bin binAMullah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan,"RasulullahSAWbersabda, l.n, eii;t ;1 f t J\hr rfu:
(Allah tidak akan menoleh kepada laki-loki yang menggauli istri pada

duburnya)"2s6

Ahmad danAl Baihaqi di dalam Szn annyameiwayatkan dari Ibnu

Amr: BahwaNabi SAW bersabda: s{*)t +'$, e 6,i:t 4 rsilt ,*U:,

2s5 Shohih,Ahmad,2l3i;IbnuMajah, 1924;An-Nasa'i dalam l0 WanitadanAlAlbani
dalarn Shahih lbnu Maj ah, 324, jld. l.

2s6 Shahih, At-Tirmidzi, I165; Ibnu Majah, 1923; Ibnu Hibban, 6lho' 4l9l dan Al
Albani dalam ShahihAt-Tirmidzi, l/h.431. Hadits hasan
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(Orang yang menggauli istrinya pada duburnya, mako itu adalah
perbuatan liw ath kecil'fst

Ahma4 Abu Daud danAn-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah,

ia mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: 6i:t er6;r rl'i",ifr
(Terlalmatlah orang-orang yang menggauli istrfurya pada duburnya),,2s8

Abdunazzaq, Ibnu Abu Syaibab Abd bin Humai4 An-Nasa' i dan Al
Baihaqi meriwayatkan darinya, ia berkata, "Menggauli laki-laki dan

percmpuan pada duburnla adalah kekufiran " kri diriwalatkanjuga oleh hnu
Adi dari Abu Hurairah secara marfu'. Ibnu Katsir berkata, "Riwayat yang

mauquflebrhshahih."

Tentang larangan perbuatan ini telah diriwayatkan dari banyak jalur
periwayatan, di antaranya: Diriwayatkan olehAl Bezzal dzliUmar secara

marfu'. Diriwayatkan olehAn-Nasa'i darinya secaramauqf dan ini lebih

shahih. Diriwayatkan oleh IbnuAdi di dalarn ,{ I Kamil darilbnu Mas'ud
secara marfu'. Diriwayatkan oleh IbnuAdi juga dari Uqbatr binAmir secara

marfu'.DiiwayatkanolehAhmaddariThalqbinYandataaYaadbinThalq

secara marfu'. Diriwayatkan oleh IbnuAbu Syaibah, Ahmad, At-Tirmidzi
dan ia menshatrihkannya, dari Ali bin Thalq selcaru madu'. Telah diriwayatkan

juga serupa itu dari sejumlah sahabat dan tabiin, baik secara marfu' ataupwt

mauquf.

At Bukhari danyang lainnya dariNafi', iamenutuikan,

'?ada suatu hari, aku membaca , # Z; H3tl (Isteri-isterim,u adalah

fsepertiJ tanah tempat kamu bercocok-tanam) Lalu Ibnu Umar berkata,

'Apa engkau talnr, mengenai apa apt ini ditunrnkan?' Aku menjaurab,'Tidak'

257Ahamd dalam musnad-nya,2ll\2 dan 210; Al Baihaqi dalamAsy-Syu'ab,415381
dan Abdurrazaq dalam Al Mushannaf, 11120956. Al Bukhari berkata dalam At-Toril;h
As h-Shaghir, I 1239, "Hadits marfu ' tidak sah."

x8 Shahih, Ahmad,2t444; Abu Daud, 2162 dan Al Albani men-st ahih-kannya dalam
Shahih Al Jami', 5889.
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Ia pun berkat4 'Ini ditunrnkan berkenaan dengan menggauli istri pada

dubumlra'.'asr

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, batrwa ia mengatakan:

e til *;1jA3 6a*a datangilah tanah tempat bercocok'

tanammu itu bagaimana saja komu kchendah) yang dimaksud adalah

pada dubur. Yang demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar melalui banyakjahn

periwayatan. Dalam riwayat Ad-Daraquthni, bahwa Nafi' mengatakan

kepadanya, "Dari aratr belakangnya dengan tujuan kemaluannya?" Ia

menjawab, "Tidah kecuali pada dubumya."

Ibnu RatrawaitU AbuYa' lq Ibnu Jarir, Ath-Thatrawi dan Ib,nu lvlardawaih

meriwayatkan dengan sanad bagus dari Abu Sa'id Al Khudri, battwa seorang

laki-laki menggauli istri pada duburnya lalu orang-orang mengingkarinya,

kemudian tunmlah ayat ini.'

Al Baihaqi meriwayatkan dt dalam Sunormyadari Muharnmad binAli,

ia be*ata,'lktil<a alar sedang di sisi Mutrarnamd bin Ka'bAl Qarazhi, seorang

laki-laki menemuinya lalu berkata'Bagaimana pendapatnutentang menggauli

istri pada dubumya?' Ia menjawab, 'Ini ada seorang syaikh dari kalangan

Quraisy, silakan bertanya kepadanya,' maksudnya adalahAbdullah binAli

bin As-Saib. Maka ia pun berkata,' Kotor, walaupun itu halal'."

Pendapatyang menglralalkan ini telah diriwayatkanjugdari Muhammad

binAl Munkadit y*g dimuat oleh Ibnu Jarir, dari IbnuAbi Mulaikan yang

juga dimuat oleh Ibnu Jarir, dari Malik binAnas yang dimuat oleh Ibnu Jarir,

Al Khathib danyang lairurya, serta dariAsy-Syafr'i yang dimuat olehAth-

Thahawi, Al Hakim danAl Khathib. Kami pun telah mengemukakan pendapat

yang senada. Pendapat mereka itu sama sekali tidak dapat dijadtkanhujjah

(landasan hukum). Tidak boleh seorang pun berbuat berdasarkan pendapat

mereka, karena mereka tidak mengemukakan dalil yang menunjukkan

bolehnyahaltersebut.

re Al Bukhari, 4526 dan 4527 .
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orang png'menyntakan bahwa ia uremahami hal itu dari ayat tersebr4
beraxti ia telatr salah memaharni, karena Nabi SAW telah menafsirkan itu
kepada kita danjuga para pemuka satrabat, yang berbeda dengan apa yang
dikemukakan oleh pendapat yang salatr itq siapa pun dia Dan orang yang
menyatakan bahwa sebab tunrnnya ayat tersebut adalah karena ada seorang
lelaki yang menggauli istinya pada dubumya (anusn5ra), iaj,ga salah, karena

dalam ayat ini tidak ada yang menunjulilcan diboletrkannya hal tersebrt, make

orang yang menyatakan itu berarti ia keliru Bahkan yang ditunju**an oleh
ayat tersebut bahwa perbuatan tersebut haram, karena sebab itulatr ayat ini
tidak layak bila dipandang sebagai penghale.lryq karena ayat-ayat itu turun
kadang untuk mengtralalkan sesr:afu dan kadang untuk menghaxamkan sesgaflr-

Telah diriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia menafsirkan ayat ini
selain dengan pmafsiranyang dikemukalan tadi, yurg intiqra'tsilamau silakan

ber'azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri), dan bila mau tidak
ber'azl."Inijugadiriwayatkan olehlbnuAbuSyaibalr,AMbin
Humaid, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir danAdh-Dhir' dalamAl MuWttmah.

Diriwayatkanjuga senrpa itu dari Ibnu umarpng dikeluarkan olehlbnuAbu
Syaibah, dan dari sa'id binAl Musalyab yang dikeluarkan oleh lbnuAbu
SyaibahdanlbnuJarir.

882 TAFSIR FATHUL QADIR



L. €Lri)
til.
dllJ

@i+i&

;irxri|W; +).
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nJonganlah komu jodikan (nqmo) AUah dolom sunlruhmu sebagai
pengholang antuk berbuat kebajihan, bertokwa don mengadolwn
ishlnh di antora manusia. DanAttah Maho Mendcngor ragiMoha

Mengetahui Allah tidak menghuhum komu disebabkan suqtahmu
yang tidok dimaksud (untuk benumpoh), tetopiAlloh nenghukum
kamu disebobkan (sumpahma) yong disengoja (untuk benutpoh)

oleh hatima DanAllah Moho Pengompun logi Maha perytantan o

(Qs" Al Baqereh [2]: D+X251

Al' Ilrdhah adalah rrus hbah(pembaraJpenglalang), de,mikian 5rang
dikatakan oleh Al Jauhari. Dikatakan: *Ja'aln 

fulaanan 'udltaan li
kadzad' yak.aiaku menjadi si fulan sebagai @ rffuk anu
Ada juga yang mengatakaru bahwa al 'urdhah adalah keras dan kuat.
contohnya adalah ungkapan tentang rranita :"(Jrdhah lin nitnah- (iasiap
menikah), bila ia telah la},ak dan kud untuk malialaninla- " Lijfulot'ndlnP,
yakni fulan kekuatan UcapanKa'b bin Zuhair.

ipryitri *v tib';. c-rr ti1613sr L$i S, q
Dan setiap pancaran pumtk unta bila berkeringat

kekuatonnya bak penghopus jejak di wilayah tidak benanda.

Seperti itujuga ucapanAus bin Hajar:
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Dan fulit-htlit bak anak sapi yang suatu saat aku pancanglcon

untuk sekcdupht, agar menalun gemry dan goncangan.

' Urdhah }uga kadang dimaknai sebagai ambisi, contohnya ucapan

seorangpe4yair:

irxrA#i'ru(i?
Merelro adalah golongan Anshar yang ambisinya adalah berhadapan

(dengan musuh).

Dikatakaru * Fulaan' urdhah li an-naas" (fulanmenj adi bulan-bulan

orang-orang), sehingga mereka masih tenrs mencelanya Be'rdasarkan makna

yang dikemukakan oleh Al Jauhari, baftwa 'urdhah adalah nushbah

(penghalang), yang formatry'a seperti kata qub dhah dm gtrurfah, statusnya

sebagai lirz, untuk menghalangi sesuatu dariryra. Yerlari menjadikaruryra sebagai

penghalang danpencegah darinla, artinya: Janganlahkalian mer$adiknAllah

sebagai penghalang dan pencegah atas apa yang telah kalian sumpahkan.

Demikian ini, karena pemah ada seseorang yang bersumpah tentang kebaikan

yang berupa silaturahmi, atau memberikan kebaikan kepada omng lain, atau

mendamaikan pertikaian antar manusia, bahwa ia tidak akan melakukan itr4

kemudian iamerasatertlalang untukmelalarkannyadsnganalasankarena zudah

terlanjr:r bersumpahturtuk tidak melakukannya hilahmaknayang disebutkan

oleh Jumhur mengenai penafsiran ayat ini. Allatlmelarang mereka menjdikan-

Nya sebagai penghalang untuk sumpah-sumpahmereka, yakni melarang

menjadiknAllah sebagai pencegah dan pengfulang atas apa yarlg telatr mereka

sumpahkan. Hal yang disumpahkan disebutyazifn karena keserupimnnya

dgngan yamiin (ianjD. Karena itu, kalimat: istfr:r1 (untuk berbuat

kebajikan) sebagai 'athaf bayaan dari kaiim?it_'Pts:S (dalam

sumpahmu), yakni : Janganlah kalian menjadikanAllah sebagai penghalang

untuk sumpatr-sumpah yang sebenamya itu adalah kebaikan kalian, takwa

kalian dan perdamaian yang kalian ciptaan antar sesa6a manusia
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Kalimat, e,*,-"' "-<) (dalam sumpahmu) terkait dengan kalimat:

i ;a;.3 $ (Janganl ah lcamu j aditran)yalari: Janganlah kalian menj adikan

Allah sebagai pencegah dan penghalang. Bisa juga terkait dengan 4?
(penglalang)yakni : Janganlatr kalian menjadikan-Nya sebagai sesuatu yang

menghalangi antara kalian dengan kebaikan

Berdasarkan pemaknaan kedua, bahwa a/'urdhah adalah kekerasan

dan kekuatan, maka makna ayat ini: Janganlatr kalian menjadikan sumpah

dengan namaAllah sebagai kekutan untuk diri kalian dan sebagai janji untuk

enggan melakukan kebaikan.

Adapur penafsiran ayat ini dengan makna yang ketiga tidaklah benar,

yaitu memaknai al'urdhahsebagai ambisi. Adaptur berdsarkan pemaknaan

keempat, yaitu dari trngkapan, uFulaan 'urdhah li an-naas" (fulan menjadi

bulan-bulan orang-orang), yakni mereka masih terus mencelanya, maka

penafsiran ayat ini menjadi: Danjanganlatr kalian menjadikanAllah sebagai

akal-akalan untuk sumpah-sumpah kalian, sehingga kalian memperbanyak

sumpah dengan-Nya. Di antara larangan itu adalah finnanAllah Ta'ala:

gipEft (Dan jagalah sumpahmu). (Qs.Al Maa'idatr [5]: s9).

Allahjugr telah mencela orang{ang yang banyak besrlrnpalr, Allatr berfirmarU

y;-leY # $s (Oan janganlah kamu ikuti setiap orang yang

banyak bersumpah lagi hina) (Qs. A1 Qatam [68] : l0). Orang-orang Arab

sendiri sering memuj i mereka yang jarang bersumpall sampai-sarrpai seorang

penyair mereka mengatakan,

'oLt t ,) 2 a t

'+1 biG trYll Jfu
'-i 4)i i l>i4,

Orangyang sedikit bersumpah, ia memelihara sumpahnya

Jika ia terlanjur bersumpah, maka sumpah itu dilaksanakannya.

Berdasarkan pemaknaan ini, maka kalimat: i25fi ;_,1 @ntuk berbuat

tcebajitran)adalah 'illah (alasan) larangan tesebut, yakni: Janganlatr kalian

menjadikanAllah sebagai penghalang untuk sumpatr-sumpah kalian karena
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ingin berbuat kebajikan, bertakwa dan mendamaikan antar manusia- Karena

orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah, maka ia akan berani
melanggamya dan curang dalam

Adajuga penaftiran-pena$iran lainnya tentang ayat ini png
berotasi pada pemaknaan yang telah kami sebukan ta'li, di antaranya: pendapat

Az-zujaj,'Malmayat ini: Apabila seseorang dimintauntuk melalarkan sesuatu

yang baik, ia menolak karena alasanAllah, lalu mengatakan, 'Aku telah

bersumpah,' padahal ia tidak pernah bersumpah." Ada juga yang berkata,

'Maknanya: Janganlah kalianbersumpah dengan menyebut namaAllah secara

dusta padahal kalian hendak melakukan kebajikan, ketakwaan dan

perdamaian." Ada juga yang berkata, "Maknanya: Bila kalian pernah

bersumpah untuk tidak menyambung tali kekeluargaan, tidak bersedekah,

tidak medamaikan antar sesama, dan kebajikan-kebajikan lainnya, maka

tebuslah sumpah itu"

Ada juga yang mengatakan, bahwa firman-Nya, iSofi _ . ,f (untuk

berbuatlcebajikan)adalahmubtada',sedangkan/rlabarnyamahfu 
"f Graab

ditampakkan), yakni 
-bila 

ditampakkan adalah-: Kebajikan, ketakwaan

dan perdamaian yang lebih baik. Demikian yang dikatakan olehAz-Zujaj.
Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini pada posisi nashab,yakni:

Janganlah kalian dihalangi oleh sumpah dengan namaAllah untuk berbuat

kebaj ikan, ketakwaan dan perdamaian. Pendapat ini diriwayatkan juga dari

Az-Zljaj. Ada j uga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: allaa tabomt,

kemudian /aa-nya di buang, seperti pada firman-Nya ,iji', o1'4 '1i';;-
(Allah menerangkan [huhtm iniJ kepadamu; supaya lcamu tidak sesat)

(Qs. An-Nisaa' [4]: 176), yakni: An laa tadhilluu (kemudian laa-nya

dibuang). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu JarirAtlLThabari.

Adajuga yang mengatakaq bahwa kalimat itu padaposisiT'arz menurut

pendapatAlKhalildanAlKisai,sehingga menjadi:i!*-rf e.
(dalam ranglco untuk berbuat kebajilan).
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'Ul.- lUaha Mendengar)fkni Maha Memdengr scgala pe*ataar
parahmba ))L lUana Mengetalrur) apa yang t€rlahir dari mereka

fi f U.r.*t dari laghoa yalglrut lagtruan, yaitu bila melontarkan

sesuatu ),mg tidak diperfukan dal^m per*ataan mu yang tidak nenganAmg

kebaikan, yakni bagian yang gugur yang tidak dienggap -lvlakz al-Iagtw,u

min alyoniiz adalah sumpah yang tidak dianggap. Contohpenggunakan

kalimat ini: Al-laglnyu fi ad4iyh, yutludiyat benrya anak-anak rrnta yang

tidak dihiung. Jarir mergatakrn,

tffJt ttsr €4if * rp,sAtl:;'*1r;:,
Perdebatan ilu tidakoda gilw4ry, sebagaimono

tidak dianggapnya pembicaraot mengenoi dW-

Yaglaimlra

ets#yt?fl.'it
'- Borynkwanita yang difunjmgi don diho'uslw,

wtt* tidak berbicara yang tak berorti dan jorck

tviakna ayat ini: Allah tidak mengfuukum kalian karena rumpah yang

fi{rkberati s.mpah, ekan te@iAlahmenghrktmkalimbedasdmmaksd

hAi k-tian, yalmi y,ag dimaksrd olehhati kalim, 5aifu sryahymg disengqia

Ini seperti firman-Nya, |iil{t';eqe*'t-5."3 (Tetqi Dia
menglrubn konu disebabkan sumpah-sunpah Wg disengajo)- (Qs.

Al ltiaa'idah [5]: 89). Juga seperti ucapan seormgpenJnaiE

tFt :ttG'"; s til ri,r,r :"iLr;it
Engkm tidok dilruhm korena kcfidak sengajaon yang dikaakomya

koruna mem(mg itu tidakdbnoksud oleh kchendakfiru)-

Pra ahli ilmu berbeda pendapat mengcnai pena$irm a&aghwu.Ibmt

. T<* :,:rri*, *
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Abhas, Aisyah danjuga mayoritas ulama berpendapat, bahwa maksudnya
adalah: ucapan seseomn& "Tidalq demiAllah', dan..Tentu, demiAllah,, dalam
perkataannyatanpa disertai anggapan bahwa itu adalnfu strmpah dan tidak
memaksudkan sumpah. Al Ma$azi berkat4 "Inilah malana laghwu al yami in
(sumpatr yang tidak disengaja) yang disepakati oleh umumnya para ulama.
Abu Hurairah dan segolongan salaf berkata, "yaitu seseorang bersumpah
tentang sesuatu yang ia kira bahwa memang demikian adany4 namun temyata
tidak seperti yang dikiranya." Demikianjuga pendapat ulama Hanafi dzcf] Az-
Zaidiyyah,dan demikian juga pendapat Malik di datam Al Muw aththa^. la
juga meriwayatkan dari IbnuAbbas, bahwa ia berkata, "Lagrtwu al yamiin
(sumpah yang tidak disengaja) adalah engkau berstrnpah dalam keadaan
marah." Ini juga merupakan pendapat Thawus dan Mak-hul. pendapat ini
juga diriwayatkan dari Malik.

Ada j uga yang mengatakan, bahwa al-laglwn adarah sumpatr maksiat.
Demikian pendapat S a' id bin Al Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman,
Abdulah bin Az-zubair dan saudaranya, Urwah. Misalnya orang yang
bersumpah untuk minum khamer atau akan memutuskan hubungan
kekeluargaan. Adajuga yang mengatakan ,bahwalaglmu al yamiinadalah
seseorang mendoakan keburukan untuk diriny4 misalnya dengan berkata,
"Allah membutakan penglihatannya", atau "Allah membinasakan hartanyd',
atau "Dia yahudi", atau "Dia muSyrik". Demikian pe ndapat Zardbin Aslam.

Mujahid berkata, "Laghwu al yamiin adalah bertimpalannya dua

orang, yang mana salah satunya mengatakan, 'DemiAllah, aku tidak akan

menjual kapadamu dengan sekiarl' lalu png satunya menimpali,'Demi Allall
aku tidak akan membeli darimua dengan sekian'."

Adh-Dhahhak berkata, " Lagltwu al yamiinadalah penebus sumpah,
yakni bila telah ditebus maka menjadi gugur sehingga menjadi sia-sia (tidak

berlaku)." Yang benar adalah pendapat pertama karena lebih sesuai dengan

makna bahasa dan karena didukung oleh dalil-dalil yang menunjukkan
demikian sebagaimana yang akan dikemukakan nanti.

t
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?+'.,ftf,frt (Dan Allah Moha Pengampun lagi Maha
Perryannm), yakni: KarenaAllah tidak menghukum kalian atas apayang telah

kalian ucapkan dengan lisan kalian yang tidak disengaja, dan Dia hanya

kalian atas apa yang dimaksudkan oleh hati kalian dan diucqpkan

oleh tisan kaliaq yaitu sumpatr-sumpah yang disengaja

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi di dalam

Sunannya meriwayatkan dari lbnu Abbas mengenai firman-Nya:

et--) ',--\'**ftfrila+Jg3 ganganlah kamu iadikan [namaJ
Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untukberbuat lrebajikan),

ia berkat4'Tanganlatr kamu menjadikan menjadikan-Ku sebagai penghalang

dalam sr.unpahmr:, bukankah engkau ingin melakukan kebaikan? Karena itu,

tebuslah sumpahmu dan lalarkanlah kebaikan."

AM bin Huuraid dan Ibnu Jarir meriwayatkan darinya: Yaitu seseoftmg

bersumpah rmtuk tidak berbicara dengan kerabatny4 atau tidak bersedekah,

atau ketika sedang terjadi kemarahan di antara dua orang lalu bersumpah

tuntuk tidak berdamai dan berkat4 "Aku telah bersumpah." Untuk orang yang

demikianAllah mengatakan agar ia menebus sumpatrnya

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha' , ia berkata, "Seorang laki-

laki datang kepada Aisyah lalu berkata ' Sesungguhnya telatr bemadzar untuk

tidak berbicara dengan si fulan. Bila sampai aku berbicara dengannya" maka

semua budal&u merdek4 dan semua hartaku menj adi hak tirai Ka'bah.' Maka

Aisyatr berkata'Janganlah engkau menjadikan para budakmu merdeka, dan

janganlah engkau menjadi hartamu menjadi hak tirai Ka'ba[ karenaAllah

telahberfirman:ft ,,-,-"''-i'^**'if i)GJ$ j(Janganlahkamu
jadikan [namal Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk

berbuot lcebajitran) Karena ittr, tebuslah sumpahmu itu'." Telah diriwayatkan

juga, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan denganAbu Bakar yang terkait

dengan perkara Musthah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij.

Kisahnya cukup populer.
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Telah diriwayatkan secara pasti datam haditshadits shahih png terdapat
di dalam ash-shafuifu?tin datyang lainnya: Batrwa Nabi sAW bersabda,
y-,r'r<li,"P'inl :Lf ,W t:p w* a\:j,,#- d:,'e ;
(Borangsiapa menyatakan suatu sumpah, ralu ia.a{tot yong lainnya
lebih baik darinya [dari yang ia sumpahkanJ, maka hendaklah ia
melaksanakan yang lebih baik itu, dan hendaklah ia menebus
sumpahnya)260

Telah diriwayatkanjuga secara pasti di dalam Ash-Stwftifoaindan yang

lainnya:BahwaNabiSAWbersabda 116 # dt'&i: tr rr:,,i1 ilri
|*,f .gi F '; a;it 'c>$i \l ,V',,;t wp'1oemr Auah, tnsya
Allah, tidaHah alat menyatakan suatu sumpah, lalu alat melihat yang
lainnya lebih baik doripadanya, kccuali aht melahtlan yang lebih baik
itu dan menebus sumpahla)26r Ibnu Majah dan Ibnu Jarir meriwayatkan
dariAisyah, iaberkata, "Rasulullah SAWbersabda, zi:bt d- rb'd-'i
^,U ,f e;i W'dL;" oi i!.j ? )t gs @arargrirp, 

^enyatakansuatu sumpah untuk memutuskan hubungan kekerabatan atau
melakukan suatu kemaksiaton, maka kebaikannya [yang baik baginyaJ
adalah adalah ia melanggarnya dan menarik kembali sumpahnya)"262

Ahmad Abu Daud dan Ibnu M{ah meriwayatkan dariAmr bin Syu'aib,
dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda,

f t Y ii ,1' ?e:!t ,itT 'i, ry"r q q-.tj ):ti t (rydak ada
nadzar dan tidak ada sumpah pada sesuatu yang tidak dimiliki oteh
manusia, tidak pula pada suatu kemaksiatan, dan tidak pula pada
pemutusan hubungan kekeluargaan)"263 Diriwaya&anjuga seperti itu oleh

2@ shahih, AlBukhari, 7 146 d an7 147 darihadits AMurrahman bin Sarnrah; dan Muslim,
3/1272 dari haditsAbu Hurairah RA.
xt Muttafaq alaih,ALBukhari,6T18 dan Muslim, 3/1269 dari haditsAbu Musa.
252 shahih,Ibnu Majah, 2 I I 0 dan telah di-shahih-kan oleh Al Alb ani dalam shahih Al

Jami',6215 danShahih lbnu Majah.
263 shahih Abu Daud,2l90 dan2lgl ; Ahmad, 2/190;Ibnu Majah, 2042 dan Al Albani

dalant S ho h i h A I Jam i', 7 549.
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Abu Daud sertaAl Hakim dan ia men-shahih-kannya dari Umar secara

marfu'.

An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari MalikAl Jusyami, ia

mengatakan: Aku berkata "Wahai RasulullalL sepupuku datang kepadakq

lalu akui bersumpah bahwa aku tidak akan memberi kepadanya dan tidak

menyambung hubungan kekerabatan dengannya." Beliau bersabda:
'ry" *'$ lfebustah sumpahmu)"zu

Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muw aththa', AMurrazzaq, AM
bin Humaid, Al Bukhad dTnVayS lainnya, dari.Aisyah, ia berkata,

"Diturunkannya ayat ini: g efgN €+ft$ leuan tiaan

menghuhtm kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud [untuk

bersumpahl ) berkenaan dengan ucapan seseorimg, 'Tidalq demi A[ab- Tenttr

demi Allah. Sekati-kali tidalq demi Allah'.'

Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Hibbaru Ibnu Mardawaih danAl Baihaqi

meriwalatkandarijaft.nAtha' binAbuRabah: Bahwaiaditaryrateltang smpah

yang tidak disengaja, maka ia pun berkata, Aisyatr mengatakan: Bahwa

Rasulullah sAw telah bersab da, i|g & '!'t'lii '4 e f';l'i's ;
(Yaitu perlrataan seseorang di rumahnya: Selcali-kali tidah demi Alah,

dan: Tbntu, demi Allah).265

AMtrrazzaq, AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Aisyatr: Bahwa ia mengatakan tentang penaftiran ayat ini,

"sesungguhnya ketidak sengajaan itu adalah ucapan yang dilontarkan oleh

oftlng-oftIrlg yang tengah mengobrolkan suatu urusantanpa disertai maksud

M Shahih,Ibnu Majah,2l09 danAlAlbani dalam S&ahih lbnu Majah,1136l-
265 HR. Abu Daud, 3254 dan Ibnu Hibban,43l8 dari jalur lbratrimAsh-Sha'igh dari

Atha' dari Aisyah. Adapun Abu Daud mengisyaratkan adanya Pertentangan pada

Athaa dan Ibrahim atxke-madu'-annya dan kesepakannya.

Aku katakan, "Diriwayatkan secaramauqufolehAl BukharidalamShahih-nya56663
atas Aisyah dan Malik dalam Al Muwaththa',21472 dan ialah yang shohih,wallaahu

a'alm.
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didalamhatimetreka"

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dariAisyab bahwa ia
berkata, "Yang tidak disengaja itu adatah yang terjadi dalam gurauan dan
candaarl yaitu ucapan seseormg:'Tidak, demiAllah' dan .TeNrhr, 

demi Allah.,
yang seperti ini tidak ada kewajiban kaffarah (tebuan), karena kaffarah itu
hanya untuk pelanggaran sumpah yang memang diniatkan hati untuk
dilaksanakan tapi kemudian tidak dilaksanakan,,

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkat4 ..Rasulullah sAw
melewati sekelompok orang yang sedang berlomba melempar, saat itu Nabi
SAW bersama salatr seorang sahabatrya- Ialu salatr seorang di antara orang-
orang itu melempar lalu berkat4 'Aku benar, demiAlla[ dan engkau satalL
demi Allah.' Maka orang yang menyertai Nabi SAW itu berkata, .orang itu
melanggar sumpah wahai Rasulullah?' Beliau bersabda,, Tidak sumpah
orang-orang itu tidak berlalat, tidak ada kaffarah padanya dan tidak
oda sanl<si'-"266

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu umar
dan Ibnu Amr: Bahwa sumpah yang tidak disengaja adalah: "Tidak, demi
Allah" dan "Tentq demi Allah':. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Sa'id
bin Manshur, Ibnu Jarir dan lbnuAl Mun&irdari IbnuAbbas.

Sa'ib Ibnu Manshur danAbd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, bahwa ia mengatakan, "sumpah yang tidak disengaja adalah engkau
bersumpah dalam keadaan marah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairalu ia berkata, "sumpah yang
tidak disengaja adalah seseorang menyatakan sumpatr tentang sesuatu karena
ia menduga demikian, namun temyata tidak demikian." IbnuAbu Hatim dan
Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Aisyah. Ibnu Jarir juga
meriwayatkan serupa itu dari IbnuAbbas. IbnuAbu Hatim meriwayatkan

26 Ibnu Jarir d alam Tafs ir-ny a\ 2/24 5.
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dari IbnuAbbas:'(Sunrpahyang tidak disengaja) adalah seryoning ber$mpah

untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah baginya"

Abdurrazzaq dan lbnuAbu Hatim meriwayatkan daxi Sa' id bin Jubair,

ia berkata, "Yaitu seseorang bersunpah untuk melalarkan kemaksiatan."

Abdurrazzaq danAM bin Humaid meriwayatkan dariAn-Nakha'i: "Yaitu

seseorang menyrmpahkan sesuafu kemudian lupa." Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Sa' id bin Jubair mengenai firman-Nya , 3-;e K3 1Oo"

Allah Maha Pengampun), karena membebaskan sumpah yang telah

dinyatakan W (lagi Mala P enyantun)karena tidak menetapkan katraratr

padanya."
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fri 'of t'J3 rf ;g,a::1 ,;; g,a.qej*-'r,y.
@ry J,o rg -,Nji ii* i,; A+s i.*

uBagi orong-orang yang'^"og-ilo' istrinya diberi tanggung empat
bulan (amanya). Kemudion jika mcreka hembali (kepoda istrinyo),

maka s es ungg uh nya Allah Maha pengampun logi Maha
Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hafi untuk) tolak,

maka sesungguhnyaAlloh Moho Mendengar lagi Moho
Mengetahzi ,, (es. Al Baqarah l}lz 226_227)

Firman-Nya,3;!. (m e ng-i ta ), yakni bersumpatr . Bent k mas hdar -
nya adalah iilaa', aliyyah dan uluwwah- rbnu Abbas membacanya,
" A l l adzi ina a o luu." Dikatakan, " Aal aa yu, a ali i i ilaa, oi' den,, yat a, al l a a
i' tilaa' an" dengan hunrfra',yakni bersumpalr- contohnya dalam firmanAllah
Ta'ala: + J+diiS'Jt ,fu- 1j (Dan iangantah orang-orang yang
mempunyai keiebihan dan Aelapangan di antara kamu bersumpah bahwa
merekn [tidakJ akan memberi [bantuanfi (es. An-Nuur [2al: 22).contoh
lairurya 

-ucapan 
seoft mg penyair-:

'^t3"ug t y'i,ijS

Orangyang sedikit bersumpah, ia memelihara sumpahnya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai f/a'. Jumhur ulama
mengatakan, bahwa ila' adalah: Seseorang bersumpah untuk tidak menggauli
istinya lebih dari empat bulan. Bila ia hanya benumpah hanya selama empat
bulan atau kurang, maka tidak dianggap sebagai orang yang meng: ila. .Dan
menurut mereka bahwa /a 'adalah mumi sumpatr- demikianpendapat Malik,
Asy-syaf i, Ahmad dan Abu Tsaur. Sementara Ats-Tsauri dan para ulama
Kufah menyatakan, bahwa ila' adalabseseorang bersumpah (untuk tidak
menggauli istinya) selama empat bulan atau lebih Inijuga menryakan pendapat

Atha'. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa tidaklatr seorang meng-ila'
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kecualibersrrmpatrmtuktidakmenggauli isriryraselaman5rra- Segolonganalrli

ihnu berkata"'tsila seseorang bersumpah untuk tidak mdai istinla selama

safu hari, atau kurang, atau lebih, kemudian tem),ata ia tidak pernahmenggauli

istrinya selama empat bulan, maka istrinya itu tertalak bainkarcna ila'."
Demkian pendapat Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, IbnuAbu Lail4 Al Hakam,

Harnmad binAbu SulaimarU Qatadah dan Ishag. IbnuAl Mundzirberkata,

'?endapat ini diingkari oleh banfk atrli ilmu"

Firman-Nya, *F. C Qstrinya),ini mencakrp yang merdeka rnalpun

harnba bila sebagai istil- Oemitian3uga firman-Np: erl*Afi.(tugi ormg-
orang yang meng-ila) mencakup pula hamba sahaya bila ia bersumpah

untuk tidak menggauli istrinya. Demikian pendapatAsy.-Sffi'L Ahmad dan

Abu Tsaur. Mereka berkata, "Ila'-nyahamba sahaya sama dengan orang

merdeka." Sementara Malik, Az-Zvhi,Athal, Abu Hanifah dan Ishaq

mengatakan bahwa masanya (yakni masa penangguban bagi hamba sahaya

yang meng-i/a. istinya) adalatr dua bulan Asy-Syafi ' 7trldxfr4" Ila' tshadap

harnba perempuan adalatr setengah masa /a 'wanita merdeka"

At -Tarabbushadalatr penundaan dan penangguhan. Seorang penyair

mengatakan:

Nantikanlah ia karena perubahan masa, barangkali ia
suatu hari nanti alcan dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Allah SWT menetapkan masa tersebtf untuk mercegah madtrarat png
bisa menimpa istri, karenapada masajahiliya[ merekabiasameng-ila'hin$

setahun dan dua tatrurU dan mereka memaksudkan itu rmtuk menimbulkan

madharat terhadap para isti. Ada yang bependapat, batrwa masa empat bulan

itu adalatr masa di mana wanita bisa tahan terhadap suaminya dan lebih dari

ituiatidakalmn)'

Firman-Nya: sfr ol (Kemudfan iikn mereko kembali), yakni:

ry L';\f c';',fu W {#,'.)-:A G,:;
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Rqia'uuSembali), sepertipada firman-Nya , fi ,l Urrr;* ,p &nnggo
golongan itu kcmbali, lcepada perintah Ailah). 1qs. at Hujuraat t49l: 9).
Yakni: Tarj i'u Sembali). Dengan pengertian ini muncul istilah .Jbi'' untuk
menyebut bayangan setelah tergelincimya matahari, karena kembali dari sisi
timur ke sisi barat. Dikatakan, * Faa' a ya/ii'ufai'atan danfttyuu. an: sarii,
al fai'ah," yalmicepat pulih. contohnya dalam ucapan seonng penyair:

u aliyi iG rt d'iii qlt li.li.-;ut
Ia pun kembali padahal belum tercapai sesuatu yang ia cari

memang ada kalanya lcemauan orang tergapai.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ahli ilmu yang aku kenal telah
sependapat ,bahwa alfaf ' adalah menyetubuhi istrinya bagi yang tidak punya
udzur. Dan bagi yang punya udzur karena sakit atau dipenjara, maka si istri
tetap sebagai istrinya. Jika udzurnya sudah tidak ada namun ia tetap tidak
mau menyetubuhi istriny4 maka keduanya dipisahkan bila masanya sudah
habis." Demikianjugapng dikatakan oleh malik. Segolonganatrli ilmuloerkma
"Bila la mempersaksikan kembalinya yang telatr diniat tratinya dalam keadaan

iapunya udzur, maka itu mencukupi." Demikian yang dikatakan olehAl Flasaru

Ikrimah, An-Nakha'i, Al Auza'i danAhmad bin Hambal. Jumhur ulama
mewajibkan kofarah (tebsar)bagi orang yang meng-ilz', bila ia telatr meng-
/a' unnrk tidak menyetubuhi istrinya. SementaraAl Hasan dan An-Nakha,i
mengatakan, bahwa tidak ada kewajib ailraffarahatasnya.

Firman-Nya, 3!$ii;f sD (Dan jirra mererro berazam [bertetap
hati untukJ talak), Al 'Azm aaaiatr mengakadkan sesuatu. Dikatakan,
"' Azama ya' zimu azman,' aziimatan,' atmaanan dan i tazama i tizaaman, .

Makna 'azamuu ath+halaaq adalah mereka berketetapan hati untuk cerai.
Ath-Thalaaq da.'j, thalaqat ol mar'ah tuthlaqu(wanita dicerai), seperti pola:
Nashara yanshuru,lalu thalaaqan fahiya thaaliq dan thaaliqah. Boleh
juga thaluq at denganharakat dhammahpada huruf lam, seperti' azhuma
ya'zhumu.NamwrAlAkhfasy mengingkari ni. Ath-Tlalaaqadalah teruraikan

+"',1
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ikaun pemikalran- Ayat ini menunjukkan, bahwa isti menjadi temalak dengan

berlalunya ernpat bularu sebagaimana yang dikatakan oleh Malih selama tidak

terjadi penalakan setelah masa tersebut. Danjuga karenaAllah mengatakan:
t*- gatw Menfu ngar)ini mengindikasikan bahwaAllah mendengar setelah

berlalunya msatersebut. SementaraAbuHanifahmengatakaq'Sesungguhnya

Allah d lUaho Mendengar) ila'-nyalagi i)L (Maha Mengetahu)

tentang ketetapanhatinya yang ditunjukkan oleh berlalunya empat bulan."

Perlu diketahui, bahwa pengantrt setiap madzllab telah menafsirkan ayat

ini sesuai dengan madztrab merek4 dan mereka mengemukakan hal-hal tidak

ditunjukkan oleh lafazh di sini dan tidak pula ditr{u}rkan oleh dalil lainnya,

padatral maknanya sudah sangatjelas, yaitu: BahwaAllatr menetapkan waktu

turtuk orang yang meng-/a ' (yakni benumpatr) untuk tidak menggatrli isrinya

yaitu selama empat bulan. KemudianAllah mengbarkantentang hukum orartg

yang meng-'ila'iru setelah berlalunya yang empat bulan itu, r"I3oP
(Kemudian j ika mercka kembali),yak'nkembali ke dalam ikatan pemikahan

dan kelangsungan nrmah tangga, 1?. 3 3P fr 'rf (mala sesungguhnya

Allah Maha Pengampan.lagi Maha Penyayang). Yakni: Allah tidak akan

menghukum mereka htas sumpah tersebut, bahkanAllah akan mengampuni

mereka dan menyayangi mereka.

'6!$)ii;r 3$ @an itka mereka berazam [bertetap hati untuk]

talak), yakni bila ada ketetapan hati dari mereka untuk bercerai dan

memaksudkan cerai: '*'fi'"f (maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar)itudari mereka, ry (lagi Maha Mengetohur) hal itu. Inilah

makna ayat ini yang tidak mengandung keraguan maupr.m kesangsian.

Oleh karena iflr, barangsiapa yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi

istrinya dan tidak membatasi sumpahnya itu dengan waktu tertentu, atau

membatasinya dengan waktu yang lebih dari empat bulan, maka kami

menangguhkannya hingga empat bulan saja. Bilatelatr berlalu empat bulaq ia

diberi pilihan, yaitu kembali ke dalam ikatan pemikahan dengan istrinya itrl
sehingga sang istri tetap sebagai istrinya setelah berlalunya masa tersebut,
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sebagaiman sebeltrmnya sebagai istiny4 atau menceraikannya, dan saat itu
barulah berlaku padanya hularm or-ang yang menceraikan isfiinya Adapun

bila sumpah itu terjadi kurang dari empat bulan, lalu ia hendak memenuhi

surrpahryra pitr menjautri istiryra selama masa png telatr disr:mpatrkan (yang

kurang dari empat bulan itu) hingga berlalurya masa tersebu! sebagaimana

yang pematr dilakukan oleh Rasulullah SAW ketik beliau meng-ila' para

istrinya selama sebularu maka ia boleh menjauhi mereka hingga berlalunya

satu bulan (yalari masa yang disumpahkan yang kurang dari empat bulan itu).

Bila ia menyetubuhiistinya sebelum berlalu masa tesebtrt yang kurang dari

empat bulan itq maka ia melanggar sumpahnya, dan ia harus membayar

kaffarah (tebusan sumpah). Dan dengan begitu sebenarnya ia
telah mengarnalkan riwayat yang shahih dari Nabi SAW, yaitu: ,p 'ril; yt-'zi. ,. t.- - , . -1. ?-1'. t. t t- t- t'- a-iq- e./\t: 4r' )2, p r$JJl d.lt# r., t-r? 0f tstj 1€ (Barangsiapa

*rn1ru*pot lran sesuatu, ialu ia 
^rifho, 

yong lainnya leibh baik dari itu

[dari yang disumpohlannyaJ, maka hendaHah ia melakukanyang lebih

baik dori sumpahnya itu, dan hendqHah ia menebus sunpahnya).267

Asy-Syaf i,AMurraVaq, AM bin Humai4 IbnuAl Mun&ir danAl

Baihaqi di dalan Sunan-nyameriwayatkan dari IbnuAbbas, iabr.rl<at4 " Ila'
adalah bersumpah untuk tidak menggauli selamanya." Ibnu Jarir, IbnuAl
Mtrn&ir, IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi dr dalam &mornyameriwayatkan

darinya mengenai firnan-Nya, #,q'";* ;-5. {n"s, orang-orang

yang meng-ila' istrinya)ia berkat4 "Yaitu laki-laki yang bersumpah kepada

isuirya demgan menyebr.il namaAllah batrwa ia tidak akan menggailinya- Yrk"
orang itr diberi tempo selama empat bulan Bila ia menggaili istinlaa (sebelum

berlalunya empat bulan) maka ia menebus sumpahqa, dan bila empat bulan

itrberlalusebelumiamenggauliisftfuDraitqmalgpengrnsamerrbainyapiliharl

untuk kembali kepada istrinya atau menetapkan hati (untuk cerai) lalu

menceraika& sebagaimanapng difirmankanAllah SWT."

87 Shahih,Muslim, 31 127 I dan 1272; Ahmad, 256 dan yang lainnya.
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Sa'id bin Manshtr, AM bin Humaid, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi

meriwayatkan darinya ia berkata "Dulq f/a' pada masaj atriliyah adalatr satu

tatrun, dua talnrn dan lebih dari itu- KemudianAllah menetapkan batasan \ xakhr

bagi mereka yaitu empat bularl Bita r/4'-nya (sumpahtidak menggauli isninya)

itu hanya berjalan kurang dari empat bulan, maka itu bukan l'la'."

Abd bin Humaid meriwayatkan dariAli, ia berkata, *Ila'adad:ua

mar,arr: Ila' ketika sedang maratU dan /a ' ketika tenang (tidak sedang marah).

I/a' ketika sedang maralu bilatelah berlalu empat bularl maka istrinyamenjadi

bainbagnya(tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru). Adaptrn

/a' ketika sedang tenang, tidak ada konsekuensinya" Ibnu Jarir meriwayatkan

dari IbnuAbbas, ia berkat4 "Tidak akan terjadi kecuali ketika sedang maxah."

Abu Ubaid dt dalam Fadhaitnya danlbnu Al Mundzir, meriwayatkan

dari Ubay bin Ka'b: Batrwa ia membacu, p::3*hrltt',iib;ttif
(Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, malca sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). '

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan,"Al Fai'u
(y4ni yang menjadi kata S',t3 pada ayat di atas) adalah al jimaa'
(bersetubuh)." Sa'idbinManshur,AbdbinHumai{ Ibnu Jari4 IbnuAlMundzir,

IbnuAbu Hatim danAl Baihaqi & dalam Sunarnyajuga meriwayatkan seeerti

itu dari beberapajalur, dari lbnuAbbas. IbnuAl Mundzirjuga meriwayatkan

seperti itu dari Ibnu Mas'ud. AM bin Humaid meriwayatkan dariAl Hasarl

ia berkata, "Al Fai'u adalahal isyhaad (mempersaksikan)."

Abdurrazzaq meriwayatkan darinya, ia berkata, "Al Fai-u adalah al

Tizaa' (bersetubuh). Bila mempunyai udzur, maka cuktp diungkapkan dengan

perkataan." IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkat4

"Bila ada suatu penyakit yang menghalangi suami dari istrinya atau karena

bepergian, atau tertahan musuh atau udzur l4innya, maka kesaksiannya

(pemlrataannya) adalahfai' ." Ada beragam pendapat dari para salaf mengenai

al fai' u, mak asilakan meruj *. makrr, al fai'a secara etimologi, dan itu telah
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kamipaparkan

Ib,nu Jair meriwaptkan dari uman bin Khatrttrab, batrua ia memganakan

tentanglla','BilatelahberlaluempatbularLtidakadasanksiaF-apaatasnya,

sampai ia menghentikan (/a'-nya) atau menceraikan, atau tetap menahannya
(sebagai istiryra)."Asy-Syaf i, Ibnu Jarir danAl Bailpqijuga meriwayatkan

serupa itu dari utsman binAtran. Mahlq Asy-syaf i, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir danAl Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Ali. Al Bukhari dan

AM bin Humaidjuga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar. Ibnu Jarir dan

Al Baihaqi juga meriwayatkan senrpa itu dari Aisyatr.

Ibnu Jarir,Ad-Daraquthni danAl Baihaqi maiwalaflran darijalur Suhail

binAbu Shalih, dari ayatrny4 ia berkat4 "Aku pernah menanyakan kepada

dua belas orang sahabat Nabi sAW, tentang laki-laki yang meng-i/a ' istinya
Mereka semua mengatakan, 'Tidak ada sanksi apa-apaatasnya sarnpai

bolalunlaerrpatbularulaludihentikan Bilakembali(makaselesaipedoranya),

bila fi dd< maka ia menceraikan'."

Al Bailuqi juga meriwayatkan senrya itu dari rsaibt bin ubaidatr maula

Zaid bin Tsabit, dari dua belas orang salrabat. AMurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu
Abu Hatim danAl Baihaqi meriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali,Zadb:rr.
Tsabit,Ibnu Mas'ud,Ibnu Umar dan IbnuAbbas: Mereka berkata,"Ila'
adalah satu talak bainbllatelah berlalu empat bulan sebelum ia kembali

fteapda istirya itu), sehingga (setelah itu) si isfri lebih berhak terhadap diriryra."

Para satrabat dan tabi'in mempunyai pendapat prry beragam dan bersilarangan

mengenai masalah ini. Yang lebih tepat adalah mengembalikan kepada ayat

yang mulia tadi, yaitu sebagaimana yang telah kami paparkan, maka silakan

anda cennati. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Ila\nya
hamba sahaya adalah dua bulan " Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia

berkata,'?a:-nya harnba sahaya sam a dengan ila>inyaorang merdeka"
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of ird M s:, "*? i*',*,k\ lil; J.sgiri

7g "i 
g y 

:, r>',f d,',ryeri e.'ifr 
'6L c'$:-

'u 
ii|y i{i\li;t iirrti'5t,!).,i a #{r;l ra ;S

6',-f 'j*'irt't{;. r;'"-ul )L?) it?\',*
"Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru. frdak boleh mereka menyembunyikan opa yang

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereha berimon kepoda

Allah dan hori okhirol Dan suami-suominya berhah merujukinya
dalam masa menonti itu, jika mereka (para suomi) itu menghendaki

ishlah. Dan pora wanita mempunyai hok yang seimbang dengon

kewajibannyo menurut cora yang mo'ruJi, Akan tetapipara suami
mempunyai satu tingkoton kelebihan daripado isterinya Dan Allah

Maha Perkasa logi Maha Bijaksana." (Qs.Al Baqarah l2l:225)
Firman-Nya: J.i&li; (Wanita-wanita yang ditolok),

keumumannya marcakrryjpga isti yang diceraikan sebelum digauli, kemudian

dikhususkan oleh firman-Nya: t4;,t313 lt,f 'qFJ 63 (Maka

selrali-kali tidak wajib atas merela iddah bagimu yang lramu minta
menyempurnaknnnya) (Qs. Al Aluaab [T]: a\. Maka harus diterapkan
yang umum dengan mengecualikanyang dikhususkan, yaitu isri yang dicerai

sebelum digauli, danjuga istri yangsedang harnil yang dikhususkandengan

fi rm an -Ny a,';rat'n'r;2i 11 i$i.l *.ii.-i; | (D a n p e re m p u o n -

perempuan yang hamil, waklu iddah mereka itu ialoh sampai mereka

melahirlan kandunganaya) (Qs. Ath-Thalaaq [65] : 4), danjuga dikecualikan

isti yang sgdatrtidaklpid lagi (menopouse), yang diktrususkandengan firman-

Nya: jili'(t3';Tr,3 (Mako iddah merekn adalah tiga butan). (es.
Ath-Thalaaq [65]: a).

At-Torabb ush adalah al intizhaar (menanti). Ada juga mengatakan,
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bahwa ini adalah berita yang bermakna perintah, yakni: liyatarabbashna

(hendaknya menatran diri mereka), ini sengaja diungkapkan dalam bentuk

berita untuk menegaskan kepastiannya, ditambahlah kepastian terjadinya

karena statusnya xbagu klab ar wtrdlr. mubtado'. IbnuAl'Arabi mengatakan,

"Ini batil, karena yang benar bahwa ini adalah berita tentang hukum syari'at.

Jadi bila anda menemukan wanita yang dicerai lalu tidak menahan diri (tidak

menunggu), maka tidak termasuk tuntunan syari'at- Dan dari berita ini tidak

mengharuskan kepastian terj adinya berita Allah SWT yang berbeda dengan

isiberita"

Quruu' adalah bentuk jamak dai qu' un (atau qur' un).Diriwayatkan

dari Nafi', bahwa ia membac *ryu, "s) dengan tasydid pada waowu'

Sementara jumhur membacanya dengan hamzah. AlHasan membacanya

dengan har akat fat h ah p adahuruf q af, har akat s uhtn pada huruf r a' darr

harakat t a rrw i n.Al Ashma' i berkata, "B entuk tung galny a q ur' un, dengan

hankatdlammahpdzhntfgaf, 'NamunmenurutAbuZ,uddenganharakat

fathah. Keduanya berkata, " Aqra ' af ol mar 'atu artinya fuaadhat (wanita

itu haid).1 qro'at iugabermakna thahurat (suci)."

Al Akhfasy berkata, "Aqra' at al mor'atu apabila ia masih mengalami

haid (belum menopouse), adapun fuaadhat (sedang haid) maka disebut

qara' at, tanpa atif $akJI- tarrya hamzahdi depannya)." AbuAmr binAl Ala'

berkat4 *Di antara orang Arab ada yang menyebut haid dengan sebutan

qar'un,tapi adajuga dari mereka yang menyebut masa suci dengan sebutan

qar'un, bahkan ada juga di antara mereka yang menyirmakan sebutan

keduany4 sehingga baik haid maupun suci disebut qar'un-"

Perlu diketatrui, batrwa asal mai,ra al qar'z adalah waktu. Dikatakan,

, Habat ar-riih li qar'ihaa' atau' li qaari'ihoa' ,yakriangin akan berhembus

pada waktunya. Contohnya dalam ungkapan seorang penyair:

1l:i, , 5'ii'*1, -.iy'. ?.'' ' .
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Alcu benci 'Aqr, yaitu 'Aqrnya Bani Syalil

terutama bila angin sedang berhembus pada wahunya.

Jadi, haidh di sebut qar'undan suci juga disebut gar 'zn, karena masing-

masing dari keduanya ada waktunya tertentu Orangorang Arab sendiri ledang

menggunakannya sebagai sebutan kondisi suci dan kadang menggunakan

sebagai sebr:tan haid. Di antara yang menggunakannya sebagai sebuan kondisi

suci adalah ucapan Al lf sya:

Apakah setiap tahun engknu mengemban tugas perang,

tuk mengolahkan target yang diangankan kesenanganmu.

Perang memang bisa mewariskan harta, namun di
lrnmpung(mu) ada sirna,

yaitu ketila hilangnya masa-masa suci para istrimu.

Dan di antara yang menggunakannya sebagai sebutan haid seperti ucapan

seorangpenyair:

Fut')k\ix)
. Sangguh sadis si pemarah yang menusukku,

ia punya darah bulanan bak darah bulanan orang haid.

Yakni ia menikamnya sehingga berdarah-darah seperti darah wanita

haid. Ada juga yang mengatakarU bahwa qar'zn diambil dari quri' a al maa' u

fi al haudh,vaitu mengumpulnya air di telaga. Dari makna ini muncul istilahAl

Quran karena mengumpulkan makna-malara. Amr bin Kultsum mengatakan:

f-.ic;l ,y;t

*)?;.i ot;:\'"u 
21'r ,-1e ui ,a F C,l

f:v *'5

$'Gil91' )?
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Batang loyo yang tak mampu menembus dorah perav,an

dan wanita pelacur, tidaHah mengumpulkan janin.

Yakni tidak mengumpulkannya di dalam perufirya. Kesimpulannya:

Bahwa al quruu' dalambatrasa orang-orang Arab mengandung makna haid

dan suci. Karena berpadunya makna inilah para ahli itnujuga berbeda pendapat

mengenai kepastian yang dimaksud dengan al quruu'yang disebutkan di

dalam ayat ini. Ulama Kufah mengatakan, bahwa itu adalah haid. Ini j uga

pendapat Umar,Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Mujatri{ Qatadall
Adh-Dhatrhalq Ilaimalu As-Suddi danAhmad bin Hambal. Sementara ulama

Hijaz mengatakan, bahwa itu adalah masa suci. Inijuga merupakan pendapat

Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Ts abit, Az-Zvhi, Aban bin Utsman dan Asy-

Syf i. Perlu diketahui, bahwa ada kesamaan pendapat di kalangan para ahli

ilrntr, batrwa al qar' u adalatr waktu.

Jadi makna ayat ini menurut semua versi: Para wanita yang cerai harus

menatran diri mereka selamatiga waktu. Berdasarkan inilah ditafsirkannya

bilangan itu untuk menetapkan apa yang sebenarnya obyek yang dibilang

tersebut. Untuk itu perlu dicari keterangan tentang apa obyek yang dibilang

itu dari sisi lain. Para pengusung pendapat pertarna yang menyatakan batra

yang dimaksud oleh ayat ini adalah haid berdalih dengan sabda Nab SAW:

y:,jt tfifur gei (Iinggalkanlah shatal nadg hari-hari haidmu)zoa, U*,
sabda beliau SAW: irtb? 6*) :ry y\i A..tt (Talaknya hamba

sahaya perempuan adalah dua talak, sedangkan iddahnya dua kali

hai dfs Mhwayang dimaksud dengan iddah adalatr pengosongan rahim, dan

itu bisa tercapai dengan haid, btrkan dengan masa suci.

Sementara parapengusung pendapat kedua berdalih dengan firman

Allah Ta,al 
^, 

f. igji'.)# (Moka hendaHah lumu ceraikan merelra

padawaldu mereka dapat [menghadapiJ iddahnya [yangwajarfl" (Qs.

xt Shohih,Ibnu Majah, 62 I ; Ahmad, 61420 dan 464 dan Al Albani dalarn Shahih lbnu
Majah, l/l 0 I demikian juga menurut An-Nasa' i serta yang lainnya.

zo Dha'rf,IbnuMajatr,2079;At-Tirmidzi,ll82;AbuDaud,2lSgdanAd-Darimi,2294.

904 TAFSIR FATHUL QADIR



Ath-Thalaaq [65]: 1) Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa talak
dipenntatrkan pada waktu suci. Juga berdalih dengan saMa Nabi SAW kepada

Yy.?r,.,i, .'::):;!*; |;k t ,:s;:'i ,'-#, ;; q<A i q*,p ert
rt-..Jt (J ;llr 0i itt ;l (Suruhlah ia lAbdultah itn Umarf agar
merujuknya, kemudian menahannya sampai s.uci, kemudian haid,
kemudian suci lagi. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk
mencerailcan pora istri).270 Demikian ini, karena masa suci adalah masa
untuk menalak istri. Abu Bakar binAbdurrahman mengatakan, ..Tidak 

ada
seoftulgpunpara ahli fikih kami yang kami temui kecuali mengatakan, bahwa
al aqraa' adalah masa suci. Bila seorang laki-laki menalak istinya pada masa

suci yang tidak digaulinyq maka sang istri beriddah selama masa yang tersisa
dari masa suci itu walaupun hanya sesaat, bahkan walaupun hanya sekejap,
kemudian suci lagi setelah haid, dan kemudian bila ia melihat darah haid lagi
setelah inr, maka ia telah keluar dari masa iddah.,,

Menurut pendapatku, pada sebagian argumen yang dikemukakan oleh
kedua pendapat tadi tidak mengandung hujjah. Argumen pertama yang
menyatakan, bahwa Nabi SAW bersabda: !.t;t p6 al:at arS
(T\Ttggallranlah shalat pada hari-hari haidmu).Intinya di sini, bahwa Nabi
SAW memak sudkan aqrao' sebagai haid, dan tidak ada perbedaan pendapat
di kalangan ulama turhrk memaksudkan kata aqraa' sebagai haid karena kata
ini memang mengandung dua makna, bisa bermakna haid dan bisa juga
bermakna suci. Adapun yang diperdebatkan adalah mengenai makna arqaa'
(yakni quruu ) yang dimaksud pada ayatrni(yang tengah dibahas ini).

Sedangkan sabda beliau sAW mengenai hamba sahaya perempuan,
yaiat: t:r1+2 q*) 

@edangkan iddahnya dua rrali haid)yakm: Hadits yang
dikeluarkan olehAbu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Ad-Daraquthni serta
Al Hakim dan ia menshahihkannya dari haditsAisyah secara marfu,,darr
dikeluarkanjuga oleh Ibnu Maj atr danAl Baihaqi dari hadits Ibnu Umar secara

27o Shahih, AlBukhari, 4908.
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marfit' jug4 segi argumentasinya terhadap pendapat golongan pertama cukup

kuat.

Adapun pernyataan mereka, bahwa yang dimaksud dengan iddah

adalah pengosongan rahim (dari janin), yang mana hal ini bisa tercapai dengan

hai{ bukan dengan kesuciarU lalu disanggab bahwa sebenamya itu'bisa tercapai

walatrptrnpadamasaiddahtersebuttidakterjadihaid,yaitudenganmengartikan

aqraa' sebagaimasa suci. Sebenarnya tidaklah demikian, bahwa sebenarnya

itu mencaktry haid, sebagaimanajuga rnencakrp masa suci. Kemudian argurnen

para pengusung pendapat kedua yang mengemukakan firman-Allatr Ta'ala:

o*> 6:i (Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu

merelra dapat [menghadapiJ iddahnya [ymswajarJ) (Qs. Ath-Thalaaq

[65] : ) disangga[ batrwa perdebatan mengenai partikel lam padakalimat:

U,4. Qtada waktu mereka dapat [menghadapiJ iddahnya [yang
wajir)hanya sebagai asumsi, padatral berhujjah dengan asumsi tidak dapat

diterima-

Kemudian dari itrr argumen mereka dengan saMaNabi SAW kepada

Umar: V,,P i] lSuruhlah ia agar merujuknya ...) al hadits, yang

terdapat di dalam Ash-Shabib, segi argumentasinya cukup kuat untuk

mendukung pendapat mereka. Dan bisa dikatakan: Batrwa iddah itu habis

dengan tiga kali masa suci, atau tiga kali haid. Tidak ada halangan untuk

mengartikan demikian kirena semua ahli ilmu telah sepakat untuk memaknai

lafaztr itu dengan kedua maknanya. Dengan demikian, semua dalildalil tadi

telah disingkronkaq sehingga perdebatan pun telah bisa ditepiskan.

Az-Zamakhsy€d mengomentari masalah yang muncul dari kata "tiga"

(pada ayat tersebut) yang disambut dengan kata" quruu"', yang mana kata

ini dianggap menunjukkan kumpulan yang banyak, berbeda deng an aqraa'

yang merupakan kumpulan yang sedikit. LaIu ia menyatakan, bahwa mereka

telah meluweskan dalarn hal ini, yaitu dengan menggunakan kedua bentuk

jarnak ini untuk kedua maksud (yakni bis.a saling bertukartempat secara

fleksibel dan tidak terbatas dengan asumsi tadi), karena keduanya memang
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silma-sama sebagai bentuk j amak.

'esri Affi'drc'#tJ.oii4iyst eidak boteh bagi

mereka menyembunyiknn apo yang diciptakan Allah dalam rahimnya),

ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud ini adalah haid. Adajugayang

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah kehamilan. Dan ada juga yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keduanya (haid dan kehamilan).

Alasan larangan menyembunyikan itu, karena pada sebagian kondisi bisa

menimbulkan madharat terhadap suami dan menghilangkan haknya. Bila

seorang istri mengatakan, "Aku sedang haid," padatral iatidak sedanghaid,

maka hilanglah hak suami untuk merujuknya. Dan bila ia mengatakan tidak

sedang haid padatral ia sedang haid, maka (bila suaminiya menggaulinya) ia

harus membayar dendayang seharusnya tidak perlu ditanggungny4 sehingga

ini berarti telah menimbulkan madharat terhadapnya. Begitu juga tentang

kehamilan bila diserrbunyikan bisamenghilangkanhaknyauntuk menrjtrkny4

apalagi bila mengklaim dengan maksud agar mendapat nafl<atr atau maksud-

maksud lain yang menimbulkan madharat bagi suami. Para ulama berbeda

pendapat mengenai masa pemberian nafkah unhrk istri yang dicerai bila telatr

habis masaiddatrnya.

ffi:li: y\',#-F ot |iko mereko beriman kepada Attah

dan hari okhirat).Ini merupakan ancaman keras bagi para wanita yang

menyembunyikan statrs dirinya (haid atau kehamilan), dan sebagai penjelasan

bahwa barangsiapa di antara mereka menyembunyikanny4 maka tidak layak

menyandang status "beriman".

Al Bu'uulah adalahbentuk jamak dari ba'l,yaittr az-zauj(suami).

Disebut 6a 7 karena derajatrya lebih tinggi daripada istri, sebab orang-oftltlg

Arab menggunakan kata ini untuk sebutan tuhan mereka. Contohnya dalam

firmanAllah Ta'ala: J,3'rr;tdi (Patutkah kamu menyembahBa I). (Qs.

Ash-Shaaffaat [37]: 125),yakni: Tuhan.

Dikatakan, "Bu'uul danbu'uulah seperti bentuk jamak dari kata
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dzalrar yarrg menjadi dzulwur dan dzuhturah.Hwrfia' di sini untuk me-

mu'onnats-kan jamak " Alasan ini dianggap janggal karena tidak ada

kiasannya, yang benar adalah karena faktor enaknya di pendengaran. Al
Bu'uulahjuga sebagai mashdar dat'r ba'ala ar-rajulu yab'alu (menjadi
seuami), seperti plakata mona' a yamno' u.

;r\:t:; (berhak meruiukinya)yakni: Merujuk mereka, dan ini
khusus bagi suamiyangmempunyai hakuntukmerujuk. Jadi ini termasuk

pengkhus usan dari kemuman fi rm an-Nya t'4+L, 1;;. fr ,.JiUlii
(Wanita-wanita yang ditalak hendalcnya menahan diri)

d,,i A(dalam me$a menonti itu),yakni: Padamasamenunggu. Bila

masa menunggu itu telah habis, maka sang isti lebih berhak terhadap dirinya,

dan ia tidak halal lagi bagi suaminya kecuali dengan akad nikah baru yang

dinikahkan oleh walinya, disaksikan dan dengna mahar baru pula, dan

mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Rujuk itu bisa dinyatakan

dengan lafazh (perkataan) dan bisajuga dengan cara menyetubuhi, dan bagi

suami yang merujuk istrinya tidak diwaj ibkan apa pun dari hukum-hukum

nikatr, dan mengenai ini tidak ada perbedaan pendapat.

abtiiit$i 5t, (jika merelca [para suamiJ menghendaki ishlah),

yakni: Dengan merujuk, yaitu memperbaiki hubungannya dengan sang istri

dan hubungan sang istri dengannya. Thpi bila denganrujuk itu iabermaksud

menimbulkan madharat terhadap sang istri, maka itu diharamkan berdasarkan

firman-Ny a: ilGl.i.t')*'*f * \t @an ianganlah knmu tahan

merelra dengan maksudjahat untukmenzhalimi mereka). (Qs.Al Baqarah

[2]:23t).

Ada yang berpendapat, batrwa walaupun sang suami merujuk istrinya

dengan maksudjahaq rujuknya itu tetap sa[ namrur dengan demikian berarti

ia telah melakukan dosa karena melalerkan tindakan yang haram, dan berarti

pulamenztr,alimidirinyasendiri.Dengandemikian,makasyaratpngdisebukan

pada ayat tadi adalah bermakna anjuran bagi suami untuk bertujuan perbaikarU
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dan sebagai peringatan terhadap mereka bila bermaksud jatrat. Jadi bukan

berarti syarat bermaksud perbaikan ini sebagai syarat satrnya rujuk.

Oi;auri4* 
"$i'h'As lDon poro wanita mempunyai hak

yang seimbang dengan kew aj ibanrrya menurut cara yang ma'rufl . Yakni:

Mereka mempuryai hak-hak pemikahan terhadap suami sebagaimana para

suami pun mempunyai hak terhadap mereka. Maka para istri itu harus

diperlakukan dengan cara yang baik sebagaimana layaknya manusia

memperlakukan para istri mereka. Dan para isti pun harus memperlakukan

suamidengancarayangbailq layaknyaparaistrimemperlakukan

para suami mereka, yaitu dengan mematuhi suami, berhiasa untuknya,

memenuhi hasratry4 dan sebagainya.

'*tt'q* )qry (Akan tetapi para suami mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada istrirrya). Yakni: Kedudukan yang tidak
dimiliki oleh para isti, yaitu karenapara suami memberikan nafl<ah kepada

para istri mereka, di samping itu, karenakaum laki-laki adalahkomunitas

pasukanjihad (bisa ditunjuk imam untuk berangkatjihad), berwawasan dan

mempunyai kekuatan, serta berhak terhadap warisan yang lebih banyak

daripada wanita t agi pula isti diperintahkan rurtuk memenuhi pedntah suami

dansenantiasa kerelaannya- Jadikelebihanlaki-lakidibanding

wanita bukan hanya kerena wanita diciptakan dari laki-laki, sebagaimana

diriwayat secara pasti, bahwa Hawwa' diciptakan dari tulang rusukAdam.

Abu Daud, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalarn Sunarmya

meriwayatkan dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al Anshariyatr, ia

menuturkan, "Aku ditalak pada masa Rasulullah SAW, sementara saat itu
belum ada ketentuan iddah bagi istri yang ditalak. Kemudian ketika aku dialak,

Allah menrrunkan ayat mengenai iddah bagi istri 1lang ditalalq Allah berfirman:

a;11J.,'^!Ull5 (Wanita-wanita yang ditalak hendak menahan) al
a6yah."27t

27r HR. Abu Daud, 2281, di dalamnya terdapat AI Muhajir bin Abu Muslim yang
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Abu Daud, An-Nasa'i dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas : 

-Auah berfirman-, :.j?6!3',4\ lil;-:';lUiii
(Wanita-wanita yang ditatak henialmyq *rrLho, diri [menungguJ tiga
kol i-.q u r u). K,emudian berfi rm an: l3-1J,y oer*i',y'r$-,*ii
ige::S'ji::;*f1\(Dan waniio-ronrto yans putus Lsa dari,

haid di ontora istri-istri kamu, jika knmu ragu-ragu [tentang mosa

iddahnyal maka iddah merelra adalah tiga bulan). (Qs. Ath-Thalaaq [65]:
4), lalu dihapus, dan Allatr berfirman: 6 'f"# oi ,F C '.;#iii I
t-c.:t'r:J3 

>4 e'4 i$ {fr*rdian lamu cerai'kan mereka sebelum

lramu mencampurinya, maka sekali-lrali tidakwajib atas mereka iddah

bagimu yang komu minta menyempurnakannya). (Qs.Al At_zaab [33]:
49) Malik,Asy-Syaf i, Abdwrazzaq, Abd bin Htrnaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Aisyah, bahwa ia mengatak an,"Al
Aqraa' adalah suci." AMurrazzaq, Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir danAl Baihaqi
juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit. Mereka
juga meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia mengatakarr,"Al Aqraa 'adalah

haid. Ini bersumber dari para sahabat Muhammad SAW."

Al Baihaqi dan Ibnu Jarir meriwayatkandari IbnuAbbas mengenai

firman-Nya: F?i* Qiga kali quru),iaberkata, "Tigakali haid."

Abdrxrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Nya: ryglt e'&L 6 ;k- oi ird 
tY \t

(7i dak b o I e h m e re kn m e ny e m b uny i kan ap a yang di c ipt akan All ah dal am

rahimnya),ia berkata, "Dulu ada wanita yang menyembunyikan keharnilan

(dari suami sebelumnya) hingga dikaitkan kepada orang lain (suami yang hnr),
makaAllah melarang mereka melalerkan itu."

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Umar mengenai ayat ini, ia mengaakaq 6'-Yaitu- kehamilan dan haid."

dinyatakan oleh Al Hafizh sebagai orang yang maqbul.
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Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujahid.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firrnan-Nya , ,t'ilriiJ ,;a;:
(Dan suami-suaminya berhak merujukinya) ia berkata, "Bila seorang laki-

laki menceraikan istrinya dengan satu talak atau dua talak, sementara si istri

sedang hamil, maka ia lebih berhak untuk merujuknya selama si istri belum

melahirkan. Itulah firman-Nya:'rygit Qffi 
'JL 6';k- ri'A ty It

(Ti dak b o I e h m e re ks m e ny e mb uny i kan ap a y an g di c ipt akan Al I ah dal am

rahimnya)"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir danAl Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, il,'i e brf$ ,A i: (Dan suami-suaminya

berhak merujukinya dalam masa menonti itu), ia berata, "Pada masa

iddah." Abdwrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan

seperti itu dari Qatadah, dan ia menambahkan: "Selama belum jatuh talak

ketiga"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya:

',* 
"{i'e',At 

@o" mereka [parawanital mempunyai hakyang

seimbang dengan kewajibannya), ia berkats, ('-[4i1s- bila mereka

menaati Allah dan mematuhi suami, maka suami waj ib memperlakukannya

dengan bailq tidak menyakitiny4 dan hendaknya ia memberinya nafl<ah dengan

sesuai kemampuannya (tidak pelit)."

Para penyusun kitab-kitab Sunan meriwayatkan dari Amr bin Al
Ahwash, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ,b;Sr- ,P &4lt
LsN. t: ,A'ik U'€3,j *i tt ;3i* jt'e 6( .Gr''$qb g^i
qwt "f'.f A ".-pl ':r* ti:i,i "n-i 11 o'i:g:'#,'$i e
(Ketohuilah! Sesungguhnya knlian mempunyai hak terhadop istri-istri

kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap knlian. Hak

lralian terhadap istri-istri kalian adalah merekn tidakboleh memasukkan
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orang yang tidak kolian sukai ke dalam kamar kalian dan mereka tidak
boleh mengizinlron orang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke dalam
rumah'kalian. Ingatlah, hak mereka terhadap kalian adalah lmlion
memperlalatkan mereka dengan baik dalam hal pemberian pakaion dan
malanan).Di-shahih-kanolehAt-Tirmidzi.zt2

Diriwayatkan olehAhmad, Abu Daud, An-Nasa,i, Ibnu Majah, Ibnu
Jarir,Al Hakim dan ia men-sft ahih-kawry4sertaAl Baihaqi, dari Mu'awiyah
bin Haidah Al Qusyairi: Bahwa ia bertanya kepada Nabi SAV/, ,.Apa hak

istriterhadapsuami?"Beliaumenjawab: ti1 t;:t3Sj ,:r*L ri1 ,e-,j; tf

t''d .tl, R tj ,*jt ?f ri ,'*St (Engkou' *r*brrinyo
makan bila engkau dapat makan, dan engkau memberinya pakaian bila
engkau dapat berpakaian. Serta janganlah engkau memulrul wajahnya,

dan janganlah engkau mendiamkan kecuali di rumah).273

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwaya&an dari Mujahid mengenai

firman-Nya ,?r3'r$, JL.""u) (Atran tetapi para suami mempunyai satu

ti ngkot an ke l eb ihan' dar ipoio i stri nya), ia berkata, "Kelebihan yang telah

dilebihkanAllah aasny4 yaitu berupajihad, dan kelebihan hak warisan suami

daripada istri, dan kelebihan-kelebihan lainnya." Abd bin Humaid dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dariAbu Malik mengenai ayat ini, iamengatakan,

"Bila suami menceraikan istrinya, maka si istri tidak lagi punya urusan lain
terhadapnya." Keduanyajuga meriwayatkan dari Zaid binAslam, ia berkata,

"Yaitukepemimpinan"

272 Hasan,IbnuMajah, l85l;At-Tirmidzi, ll63 danyanglainnya.AlAlbanimeng-
hasan-kan dalam Shahih lbnu Majah,ll3ll.

273 Shahih, Abu Daud, 2142;lbnu Majah, I 850; Ahamd ,315; Al Hakim, 2/l 88 dan di-
s h a h i h.kan o leh A I A lbani dalam S ha h i h I b nu Maj a h, I / 3 I I .
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|y \t'*y'Af ii *r*,'!6fi*; blf)i
4"$'v4ri {! ,qt";}#ft;-\iriV j;-:
qryd+\{,'sLq.$r*sy$tL
;fr'rriL i-te- ,.;"t;r'"Z: )A ifr i-t'L AL' ; aGa u ' (J- - J '- . . ..

nTalak (yang dopat dirujuki) dua kali Setelah itu boleh rujuk logi
dengan caro yang mo'ruf atau menceraikan dengan carayang baik.

Tidak halal bogi kamu mengambil kemboli dari sesuotu yang teloh
kama berikan kepado mereko, kecuali halau keduanya khowatir
tidak akan dopat menjalankon hukum-hukumAllah. Jiko kamu

khawotir ba.hwa keduanyo (suami isteri) tidok dapat menjalonkon
hukum-hukum.Allah, moka tidak ada dosa atos heduonya tentang
bayaran yong diberikon oleh isteri untuh menebus dirinya ltulah

h u k um- h u k um Allah, moka j an g an la h kam u melan ggarny a
B orangsiapa yang melanggar h u k um-h ukum Allah mereka itulah

orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya
(sesudoh talok yong kedua), maka perempuan itu tidok halal lagi

boginya hingga dia kowin dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi

keduanya (bekas suomi pertolna dan ister) untuk kawin kembali
jika keduanya berpendapat akon dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Ituloh hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepado kaum

yong (mau) mengetahui " (Qs. AI Baqarah l2lz 229430)
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Yang dimaksud dengan talak yang disebutkan di sini adalahtarak raj 'i
(talak yang bisa dinrjuk) berdasarkan dalil ayat prry sebelumnya yakni: bahwa

talak boleh dirujuk suami adalatr duakali, yainr talak pertama dan talak kedua

sebab setelah talak ketiga tidak boleh rujuk. Allah SWT menyebutkan: oG I
(dua kali). dan tidak menyebutkan "dua talak", karena ini sebagai isyarat

bahwatalak itudilalarkan satukali setelatrkaliyang lain,jadibukanduatalak

sekaligus. Demikian yang dikatakan oleh sejumlah mufassir. Karena setelah

talak kedua hanya ada satu kemungkinan di antara dua pilihan, yaitu

menjatuhkan talak ketiga yang dengannya si istri menjadi bain(tidak dapat

dirujuk kecuali dengan akad nikah baru), atau mempertahankannya sehingga

melangsturgkan rumah tanggadengannya tanpa menjahrhkan tal4k ketiga,

maka Allah S WT berfirman : *,ur' e-f s\ ; s s^'r' lLaJl$ ( S er e t a h

itu boleh rujuklagi dengan cirayang ma'ruf, atau menceraikan dengan

coro yang baik), yakni: Menahannya dengan cara yang baik setelah

merujuknya yang sebelumnya telah menceraikannya dua kali, yaitu dengan

cara yang baik menurut anggapan manusi4 yakni berupa perlakukan yang

baik.

flr'efil qtou menceraikan dengan caro yang baik),

yakni: Dengan menjatuhkan talak ketiga tanpa menimbulkan madharat

terhadapnya. Ada yang mengatakan, bahwa maksud: ;::rLr"Atati
(setelah itu boleh rujuklagi dengan carayangma'rufl adalah merujuknya

setelah talak kedua, sedangkan maksud: ,f ,"r'e-fii gtau
menceroilran dengan cora yang baik) adalahtidak merujuknya setelah

talak kedua hingga habis masa iddahnya. Pendapat pertama lebih tepat.

Firman-Nya,'Ol,,i:i (Tal ak [yang dap at diruj uki) adalah mub tada'

dengan perkiraan mudha/(diperkirakan ada kalimat lain yang di-idhafat-

kan kepadanya), yakni: Jumlah talak yang boleh dinjuk adalah dua kali. Para

atrli ilmu berbeda pendapat mengenai penjatutran tiga talak sekaligus, apakah

ini berarti tiga talak atau sattr talak? Jumhw bependapat dengan yang pertarna

(yakni berarti tiga talak), sedangkan selain Jumhurberpendapat dengan yang
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kedua (yakni hanya dianggap sebagai satu talak), dan inilatr pendapat yang

benar. Saya telah menyatakan ini di dalam sejumlatr karya hrlis saya dengan

pemaparan yang cukup gamlang, bahkan mengkhususkannya dalam risalatr

tersendiri.

Firman-N ya: t$ LLr!.*v-qbLV j ? iy_ 1t (ri dak
halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah lmmu

berilan kepada merekn,) khithab ini ditujukan kepada para suami, yakni:

Tidak halal bagi para suami unhrk mengambil kembali apa yang telah mereka

berikan kepada para isti mereka sebagai matrar dengan maksudjahat terhadap

mereka.

Pengungkapan kata tl ZL (sesuaru) dalam bentuk nakirah (indefinitif;

tarrya a I if I a am t a' r ifl wfiikmentrnj ukkan sedikit, yakni sesuatu yang kec iV

remeh, bukan yang banyak. Dikhususkannya penyebutan apa yang telah

mereka berikan kep ada paraistri mereka, bahwa itu tidak dihalalkan bagi

para suami untuk mengambilnya kembali, padahal sebenarnya para suami

juga tidak dihalalkan mengambil dari harta mereka sendiri yang selain mahar,

itu karena "apa yang diberikan oleh para suami kepada mereka' terkait dengan

diri suami, dankemungkinan ada keinginanuntukmengambilnyakembali selain

yang merupakan milik asli sang isti. Kemudianjug4 batrwa dikhususkannya

penyebutan hal ini, berarti yang selain ini lebih tidak halal lagi.

Ada juga yang mengatakan, bahwa khithab pada firman-Nya:

?|P- 1 S (n aat n abl b a gi ka m u . . .)ditujukan kepada para imam (pihuf

berwenang) dan para hakim, sehingga sesuai dengan firman-Nya: e i'Y
(Jilra komu Htawatir ... ) karena khithab ini ditujukan kepada para imam

dan para hakim. Berdasarkan pemaknaan ini, maka "pengambilan" tadi

disandarkan kepada mereka karena merekalah yang memerintahkan dalam

perkara ini. Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan firman-Nya:

'oLi.*t;tJi @ari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka),

sehingga bila disandarkan kepada selain suami menjadi sangatjautr dari tepat

karena pemberian suami itu bukan karena perintah mereka (para imam atau
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para hakim). Adajuga yang mengatakan, batrwa pendapat kedua lebih tepat,

dengan alasan, agar sistem kehidupan tidak kacau.

Yq J7l, Qre cuali kalau keduanya Htaw atir),yakni: Kalian tidak
boleh mengambil kembali apayang telah kalian berikankepadamerek4 kecuali

bilakeduanyakhawatir

$;-r:";4-11 Qidak akan dapat menjalankan hukum-hulatm

Allah) yakni: Tidak mampu menjalankan hukum-hukumAllah yang telah

ditetapkan Allah bagi suami-istri dan telah diwajibkn atas keduanya untuk

saling memperlakukan dengan baik dan taat kepadaAllah. Bila keduanya

mengkhawatirkan itu, +o64t:.1LCui.j$ 6aka tidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk
menebus dirinyal yafui: Tidak ada dosa bagi sang suami untuk mengambil

dan bagi sang isti turtuk memberikan, yaitu untuk menebw dirinyadari ikatan

pemikahan itu dengan memberikan konpensasi berupa harta yang disepakati

oleh sang suami, lalu dengan begitu sang suami menceraikannya. Ini adalah

khulu '(talak tebus), dan Jumhur berpendapta bolehnya hal ini bagi suami,

dan ia boleh mengambil tebusan itu bila ada kekhawatiran tersebut, yaitu

kekhawatiran yang telah dinyatakan di dalam Al Qur'an.

IbnuAl Mur&ir menceritakan dari sebagian ahli ihnu, bahwa sang suami

tidak boleh mengambil dan tidak boleh memaksa untuk mengambalikan.

Namun pendapat ini sama sekali tidak dapat diterima.

Hamzah membacanya, tie,j- Oi !t G..uai Uitakedpanya diklrawatirkan)

dalam bentnk mabni lil majhall ftalimat negati|, sedangkan fa 'ilnyamahdzuf

(tidak ditampakkan), yaitu pada imam dan para hakim. Ini yang dipilih oleh

Abu Ubaid. Ia pun mengatakan, bahwa ini berdasarkan kalimat: # AY
(Jila lamu lihowotir -.-) dimana kekhawatiran itu disandarkan kepada selain

suami isri. Pandangan ini dij adikan dal il oleh mereka yang berpendapa! bahwa

khulu' (gugatan cerai dengan tebusan) diajukan kepada penguasa. Demikian

ini pendapat Sa'id bin Jubair, Al Hasan dan Ibnu Sirin. NamunAn-Nuhas

menilai lemahnya pilihanAbu Ubaid tersebut.
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Firman-Nya: li'rt!Lt' 4:.$t *3y 1t,*" kamu khawatir

bahwa lceduanya tidak okan dapat menjalankan hukum-huleum Allah),

yakni: Bila para imam dan para hakim atau para penengah antar suami istri,

walaupun para penengah itu bukan sebagai imam ataupun hakim, merasa

khawatir hukum-hukum Allah tidak dapat dijalankan oleh kedua suami istri,

padahal hukum-hukum itu yang telah diwajibkan Allah atas keduanya

sebagaimana yang telatr dikemukakan.

Diceritakan dari BakarbinAbdullahAl Muzni, bahwaayat ini telah

dihapus (hukumnya) oleh firmanAllah Ta'ala yang terdapat di dalam surah

ar,-Nir*'' ,3L,s.|t*t*t;i ail ?ri g|J(tt;':1 al:

q*,i(.,tli.XtitAq'+\iLl3 >6 pon jika komu ingin

mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah

memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,

maka janganloh kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit

pun. Apakah kamu akon mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan

yang dusta dan dengan [menanggungJ dosa yang nyata) (Qs. An-Nisaa'

[a]:20).Pendapat ini di luar konsensus (ijma'), dan sebenamya antara kedua

ayattadi tidak saling menafikan.

Para ahli ilmu berbeda pendapat: Bila suami meminta dari sang istri

agar menambahi dari mahar yang pernah diberikan kepadanya dan sang istri

menyetujuinya, apakah itu boleh atau tidak? Konteks ayat Al Qur'an
menunjukkan boleh karena tidak ada indikasi pembatasan kadar tertentu.

Demikian pendapat Malik, Asy- Syaf i dan Abu Tsaur. Diriwayatkan juga

pendapat senada dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Sementara Thawus, 'Atha',

Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan tidak boleh. Mengenai hal ini, insya

Allah nanti akan dikemukakan yang berasal dari Nabi SAW.

;ii \rL gJJr. (Itul ah hukum -hukum All ah), yakni : Hukum-hukum

pemikahan dan perceraian tersebut adalah hukum-hukum Allah yang kalian

diperintahkan untuk menj alankannya, maka j anganlatr kalian melampauinya
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dengan menyelesihiny4 sehingga kalian akan berhak mendapatkan apa yang

telah disebutkan Allah, yaitu digolongkan ke dalam golongan para pelaku

keztr,aliman-

t$1i i:f (Kemudian jika si suami mentalalmya [sesudah talak
yang kedua). yakni: Dengan talak ketfa yang telatr disinggturg olehAllah
dengan firman-Nya: g*!)'e-;3's1 gtou mencerqikan dengan cara
yang baik), yakni: Bila itu terjadi darinya, maka sang istri menjadi haram

baginya karena telahjattrhnya talak ketiga.

,!iiC.s:'#,*U'qil,lZy6 (maka wonita itu tidak
halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain), yakni:

Sehingga ia menikah lagi dengan suami yang lainnya

Sa'id binAl Musayyab dan yang sependapat dengannya menyimpulkan

dengan teks ayat ini, mereka mengatakan, bahwa itu cukup dengan akad,

karena akad itulah yang dimaksud dengan firman-Nya :,ii.L q'j'et* b
(hingga dia lawin dengan suami yang lain). sementara Jumhur ulama salaf
maupun khalafberpendapat batrwa di samping akad nikab juga harus pematr

digauli olehsuami yang baruitu, hal ini berdasarkanriwayatyangpasti dari

Nabi SAW mengenai ketentuan ini sebagai tambahanyang dapat diterima

berkenaan dengan ayat ini, dan kemungkinannya bahwa hadits tersebut tidak

diketahui oleh Sa'id binAl Musayyab dan orang-orang yang mengikuti
pendapatrya Ayat ini menu4j ukkan, bahwa pemikahan itu (yakni pemikahan

dengan suami keduayang kelak bisa menyebabkannyahalal kembali bagi

suami pertamanya) hendaknya pemikahan yang syar' i yang memang dima}sud

sebagai pemikahan, bukan pemikahan yang tidak maksud sebagai pemikahan,

yakni bukan sekadaruntuk menghalalkanbagi mantan suaminya agarbisa

kembali kepada yang pertama. Sebab pernikahan yang bertujuan demikian

adalah haram berdasarkan datil-dalil yang menyebutkan tercelanya pemikahan

tersebut dan tercelanya si pelaku, dan bahwa itu adalah pejantan pinjaman

yang di laknat oleh pembuat syari'at sehingga yang melakukannya menjadi

terlaknat.
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@ "f 
(Kemudianiika suomi yang lain itu menceraikonnya),

yakni: Suamiyangkedua
-t lL;L+*3 6atra tidak ada dosa bagi keduanya [suami:' (-

pertama dan istriJ), yakni: Suami pertama dan si wanita itu (mantan istri
tersebut).

/,-l+65 (untuk kawin kembali), yakni: Masing-masing dari
keduanya kembali kepada mantan pasangannya. IbnuAl Mundzir berkata,

'?ara ahli ilmu telah sependapat, bahwa bila laki-laki merdeka menceraikan

istinya dengan talak ketig4 kemudian masa iddahnya habis, lalu sang mantan

istri itu menikah lagr dengan suami yang lain dan telah bercampur, kemudian

suami kedtranya itu menceraikanny4 dantelah habis masa iddalrny4 kemudian

ia dinikahi lagi oleh suami pertamanya, maka sang suami kembali memiliki
haktigatalak."

fi;t"-$-uiTb g, gika keduonya berpendapat akan dapat
menjalankon hukum-hulatm Allah), yakni: Hak-hak suami istri yang telah

diwajibkan atas keduanya terhadap pasangannya. Adapun bila tidak
berpendapat demikian, yakni bila keduany a atausalah satunya tahu bahwa

tidak akan mampu menjalankan hukum-hukumAllah, atau keduanya atau

salatr satunya ragu-ragu dan tidak ada dugaan itu pada keduanya, maka mereka

tidak boleh menikah, karena bisa menjadi penyebab kemaksiatan terhadap

Allah dan menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan bagi suami isti.

$ 
"tL 

ilq (It ul ah ke t e n t u an - ke t e nt u a n A I I ah) menunj ukkan

kepada hukum-hukum yang telah disebutkan tadi sebagaimana yang telah

dipaparkan. Dikhususkannya penyebutan ordng-orang yang mengerti di sini,

padahal seruan ini berlaku umum baik untuk yang mengerti maupun yang

lainnya, serta wajib disampaikan kepada setiap pribadi, karena orang-oftrrlg

yang mengerti itulah yang bisa memberikan penjelasan tersebut.

Malik, Asy-Syaf i, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, IbnuAbu

Hatim danAl Baihaqi di dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Hisyam bin

Urwall dari ayatury4 ia mengatakarq "Dulg bila seorang laki-laki menceraikan
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ktioyq kemudian ingin merujuknya sebelum habis masa iddahny4 maka ia

boleh melakukan itq walaupun ia telah menceraikannya seribu kali. [.alu ada

seorang laki-lakiyangmenceraikanis;tinya laluketikahampirmendekatiakhir

masa iddahnya ia merujuknya, kemudian menceraikannya lagi, lalu ia

mengatakan,'Demi Allalr, aku tidak akan pematr mendekatkanmu kepadakrl

tapi engkau tidak pemah halal bagiku selgmanya. makaAllah menurunkan

ayat: s!J!r"g-F :i ):i1;,'!st-fl* yciitti:i lrou* [yans dapat

dfruiiktl dua knli. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan caro yang ma'ruf,

atou menceraikan dengan cara yang baik), maka sejak saat itu orang-

orang pun memulai kembali penghitungan talak, baik yang sudah pernah

menj attrhkan talak maupunyang belum."

Diriwayatkanjuga serupa itu olehAt-Tirmidzi, Ibnu Marduwaih serta

Al Hakim dan ia men-sft ahih-kanrry4dari Hisyam bin Urwah, dari ayahny4

dariAisyah. IbnuAn-Najjar meriwayatkan darinya (Aisyah): Bahwa seorang

wanita menemuinya, lalu menanyakan sesuatu mengenai talak. Aisyah

menuturkan, "Aku aku ceritakan itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah

ayat: 6G|'J!hi (Talak fyang dapat dirujukiJ dua kali)"

AMdurrazzaq, Sa'id bin Manshtr, Ahmad, AM bin Humai{ Abu Daud

di dalarn Nasikh-nya, Ibnu Jarit IbnuAl Mundzir,IbnuAbu Hatim,Ibnu

Marduwaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Razin Al Asadi, ia

menuturkan, "Seorang laki-laki berkata,' Wahai Rasulullah, bagaimana

menurutmu mengenai firman Allah: oC!,'#i lfoUt fyang dapat

dirujukiJ dua kali.' Lalu mana yang ketig anya?' Beliau menjawab:
'UUi u;y AiJri (Melepaslcannya dengan cara yong baik adalah yang

ketiganya)"27a Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ibnu Marduwaih danAl

Baihaqi dari IbnuAbbas secara n arfu'.

AM bin Humaid meriwayatkan dari Mujalid ia mengatakan, "Tentang

(talak) ketiga Allah berfirm 
^, *Y;' e-f :l ; : 1L,' ILAG [Set e I ah

274 HR. Ibnu Jarir, 2/278 dan/tbdurrazaq dalam Mushannaf-nya,6/l1091.
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itu boleh rujuklagi dengan carayang ma'ruf, atau menceraikan dengan

cara yang baik)" lbnuHatim meriwayatkan dari Yazid binAbu Habib, ia

mengatakaq "@engertian) at-tasriifu(melepaskan) di dalam Kitabulah adalah

talak."

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalurAs-Suddi, dari IbnuAbbas, Ibnu

Mas'ud dan sahabat Nabi SAW yang lainnya mengenai firman-Nya:

9G :i'e!$i lfdok Jyong dapat diruj ukil dua kati), mereka mengatakan,

"Itu adalah masa yang dibolehkan untuk merujuk, yaitu bila telah menjatuhkan

talak satu atau talak dua setelah itu boleh menahanryra atau merujuknya dengan

cara yang baik. Tapi bila membiarkannya hingga habis masa idd4lurya, maka

si istri lebih berhak terhadap dirinya." Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan Ibnu

Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu mengenai ayat ini.

Abu Daud di dalam Nas ikh-nya dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari IbnuAbbas, ia berkata, "Dulu ada lakiJaki yang makan dari harta istinya
yang telah diberikan kepadanya sebagai mahar, sebagai orang lain tidak

memandang bahwa itu adalah kesalahan, makaAllah mentrunkan ayat:

G ;i.'fr:1t;-qir:& oi ?'",y- 1t (ridak hatat bagi komu

mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada

merela). Setelah turunnya ayat ini, mereka tidak lagi mengambil sedikit pun

dari harta istri-istri mereka kecuali dengan, cara yang haq. Kemudian

Arrah berfirman: $;t"-4- $i e 3y fi'u;6t;,a;-tr1U, Jir
(Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak

mampu menjalankan hukum-hukum Allah) dan berfirman:
tfriq;ktfri?,,& eE * op (Kemudtan jitra meretro

menyerahknn kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, mokn malranlah [ambillahJ pemberian itu [sebagai makananJ yang

sedap lagi baik akibatnya)" (Qs. An-Nisaa' [4]: 4).

Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya , $31;6-4 $f3ri ilt,lxecualr
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lrolau lreduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan huhtm-huhtm
Allah), iaberkat4 "Kecuali karena nurytz danbunrknyaperangai dari pihak
isti, sehingga hal itu mendorongmu untuk memintanya agar menebus dirinya
darimq maka tidak ada dosa bagimu mengambil bayaranyang diberikan oleh
istrimu untrk menebtn dirinya-

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa,i dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari jalur'Amrah binti Abdunahman binAs'ad bin Zurarah,

dari Habibah binti SahlAlAnshari: Batrwa sebelumnya ia adalah istrinyaTsabit

bin Qais. Kemudian, ketika Rasulullah SAW keluar untuk shatat Subutq beliau

mendapatinya di depan pintu rumahnya dalam kegelapan pagi, beliau ptrn

bertanya, "Siapa ini?" la menjawab, "Aku Habibah binti Sahl.,, Beliau
bertany4 "Ada perlu apa?" Iamenlawab,'Masalah aku dan Tsabit.,, Setelah

Tsabit bin Qais datang, Rasulullah sAW berkata kepadanya ,*Ini Habibah
binti sahl." Lalu Habibah rnenceritakan apa yang hendak diceritakannya,

lalu Habibah berkata, "wahai Rasulullah, semrn yang ia berikan kepadaku

kini ada padanya." Rasulullah SAW berkat4 "Ambillah darinya.', Kemudian

ia pun mengambil darinya lalu tinggal di tempat keluarganya.2T5

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia bertata, "Ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Tbabit bin Qais yang terkait dengan Habibah, yang mana

Habibah mengadukan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah sAW bertanya

'Maukah engkau mengembalikan kebunnya?' (yaitu maharnya), ia
menjawab,'Ya.' Maka beliau pun memanggil Tsabit lalu menyampaikan hal

itu kepadanya, lalu Tsabit bertany4 'Apa itu boleh bagiku?' beliau menjawab,

'Ia.'Tsabit berkata, '(Kalau begitu aku nyatakan) sudah kulakukan.'Lalu
turunlah uy.ut,l]i{V of H 

ty$t (Iidakhalal bagi lcamumengambil

kembali) al aoyah;'

AMrvrra:rzaq, Abu Daud, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi juga meriwayatkan

27s Shahih,Abu Daud, 2227;An-Nasa'i,6/169;Malik dalaml I Muwaththa',ll3l/564
dan Ahmad dalam Musna d-ny a, 6 I 46 4.

922 TAFSIR FATHUL QADIR



serupa itu darijalur'Amrah, dariAisyah. Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah,

Ibnu Marduwaih danAl Baihaqi meriwayatkan dari IbnuAbbas: Bahwa

Jamilatr bintiAMulah bin Salul, istinya Tsabit bin Qais bin Syammas, datang

menemui Nabi SAW lalu berkata "Wahai Rasulullall aku tidak mencela Tsabit

bin Qais mengenai akhlak dan tidak pula agamarLya, tapi aku tidak
menyukainy4 dan aku takut kekufuran dalam Islam." B eliaubefiarry4"Apa

englrau mau mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Beliau pun

berkata 
-kepada 

Tsabit-, "Tbrimalah kebun itu dan ceraikanlah dia

dengan sdu talak."' Dalatrtlafazh lbnu Majah: lalu Rasulullah memerintalkan

tabit untuk mengambil kembali kebunnya darinya dan tidak lebih dari itu.,6

Al Baihaqi meriwayatkan dari Atha', ia berkata, "seorang wanita

menemui Nabi SAWlalu berkata'Sesungguhnya akutidak menyukai suamikq

dan aku ingin berpisah darinya.' Beliau bertanya, 'Apa engkau mau

mengembalikan kebunnyo yqng dulu ia berikan kepadomu sebagai

mahar?'Ia menjawab, 'Ya, dan dengan tambahan.'Nabi SAW bersabda,

'Adapun tambahannya dari hartamu, itu tidak termasuk'."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair: Bahwa Tsabit Ibnu Qais,

lalu dituturkan kisah tadi, di dalamnya disebutkan: (sabda beliau)"Adopun

tambahannya, tidak termasuk.

Ibnu Marduwaih meriwayatkan dengan sanad bagus dari Ibnu Abbas,

dan di dalamnya disebutkan: Bahwa Nabi SAW memerintatrkan Tsabit agar

mengambil apa yang pemah diberikannya dan tidak lebih dari itu Al Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Said, lalu dikemukakan kisatr tadi, dan di dalamnya

disebutkan: lalu ia mengembalikan kebunnya dan

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar: Batrwa ia mengatakan tentang salah

seorang wanita yang mengajukan khulu '(menebus dirinya/talak tebus),

"Irpaskanlah diq bahkan sekalipun berupa ikat rambutnya." Dalam latazh

lainnya yang dikeluarkan olehAMurrazzaq darinya: Batrwa Umarmengatakan

276 Shahih,Ibnu Majah, 2056 dan An-Nasa'i, 61186. di-shahih-kan oleh Al Albani.
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kepada sang suami, "Lepaskanlah dia, bahkan sekalipun berupa ikat
rambntrya."Al Br:khari mengatakan, "utsman membolehkan Hrulu', t:rrmwr
tidak sampai mengambil kembali ikat rarnbtrtrya-,,

AM bin Humaid danAl Baihaqi meriwayatkan dariAtha' : Nabi tidak
menyukai suami mengambil kembali dari istinya yang mrnta lchulu' melebihi
apa yang telatr diberikan kepadanya.

Tentang tercelanya wanita yang minta cerai telah diriwayatkan sejumlah

hadits, di antaranya: Dari tauban yang dikeluartan olehAhmad, Abu Daud,

At-Tirmidzi dan ia menghasankannya Ibnu Maja[ Ibnu Jarir, Al Hakim dan

ia menshahihkannya, serta Al Baihaqi. Tsauban mengatakan, "Rasulullah
SAWbersabda,a-$'x,:r,W" ?t* u"t6 t} iiGr V)3ULal;tv$
(Wanita *ono pu, yoig *r*inta ierai Lprio suaminya tanpi sebab,

maka haram baginya aroma surga). Dan beliau bersabda:
Lr6rr1lir '$'c,tt;$,li lpara wanita yang meminta cerai adarah para
wanita munaJik).2?7 Hadits lainnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang

dikeluarkan oleh Ibnu Majah: Bahwa Rasulullah sAw bersabda:

i'+t 6tlr: ,,.eit d: y f f eoGr q;liifpt ,su .t

tialgi17 kiirktai'seoraig wanita meminta cerai kepada
suaminya yang bukan karena kondisi yang sebenarrgn, [kecualiJ ia [tidak
akanJ mendapati qromo surga. Padahal oroma surga itu bisa tercium

dari jarak perjalanan impat puiluh tahun)-2ls

Hadits lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dikeluarkan
oleh Ahmad dan An-Nasa'i: Dari Nabi SAW, beliau bersabda:
';tuit;:st'6'-GPti izta;e:ii (para wanita yang. meminta cerai dan
para wanita meminta dilepaskan [dari suaminyaJ, mereka itu adalah

271 Shahih,At-Tirmidzi, I187; Ibnu Majah,205i;Ahmad,5/277;Abu Daud, 2226 dan
Al Hakim, 2DOO. Di-shahih-kan oleh Al Albani.

278 Jrha'i/' Ibnu Majah, 2054. dalam Az-Zawa'id dijelaskan bahwa isnad-nya dha'rf,
dan di-dha' if-kan juga oleh Al Albani.
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para wanita munafik)21e Hadits lainnya diriwayatkan dari Uqbah yang

dikeluarkan oleh Ibnu Jarir secara marfu ' seperti hadits Abu Hurairatr.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi pendapat

yang beragam, adapun pendapat yang rajih (lebih mendekati kebenaran)

adalah, bahwa istri yang minta cerai (alu diceraikan suaminya) mer{alani iddah

dengan satu kali haid. Hal ini berdasarkan riwayat yang dikeltrarkan olehAbu
Daud, At-Tirmidzi dan ia menghasankanny4 An-Nasa'i sertaAl Hakim dan

ia menshahihkannyq dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW memerintahkan

istinya Tsabit bin Qais untuk beriddah dengan satu kali haid.280

Juga berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari fu-
Rabi' binti Mu'awwidz: Bahwa ia meminta cerai dengan tebusan kepada

suaminya pada masa Rasulullah SAW lalu Nabi SAW memerintahkannya

untuk beriddah dengan satu kali haid, atau ia diperintahkan untuk beriddah

dengan satu kali haid.28t At-Tirmidzi mengatakan, "Yang benar, bahwa ia

diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid. An-Nasa'i dan Ibnu Maj ah

meriwayatkan darinya: Bahwa iaberkat4 "Aku meminta cerai kepada suamiku

dengan tebusan, lalu aku menemui Utsaman dan menanyakan kepadanya,

berapa lama iddah yang harus akujalani? Ia pun berkata, 'Tidak ada iddah

atasmrl kecuali bila engkau baru digauli maka engkaumenunggu sampai satu

kali haid.' Kemudianiaberkata, 'Dalam hal ini, akumengikuti keputusan

Rasulullah SAW terhadap Maryam Al Maghaliyah yang dulu istrinya Tsabit

bin Qais lalu minta cerai.darinya'."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz: Bahwa

Nabi SAW memerintahkan istinya Tsabit bin Qais untuk menunggu selama

satu kali haid, lalu ia kembali kepada keluarganya.282 Tidak ada dalil marfu'

21e Shahih,Ahmad,2/414;An-Nasa'i,6/168 danAlAlbani dalaml sh-Shahihah,632.
zso Shahih,At-Tirmidzi,llS5;AbuDaud,2239;Az-Zaila'idalamNashbAr-Rayah,3l

244 dan Al Albani dalam Sfr ahi h A t-Tirm i dz i, I / 3 49 .

ztt Shahih,At-Tirmidzi, ll85 danAlAlbani dalarirSiahihAt-Tirmidzi,ll348.
2t2 Shohih, An-Nasa' i, 6/1 86.
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lainnya yang menyelisihi ini. Namun telah diriwayatkan dari sejuurlah sahabat

dan tabi' irl bahwa iddatmya wanita yang dicerai dengan tebusan adalah seperti

iddah talak. Demikian yang dikatakan oleh Jumhur.

At-Tirmidzi berkata "Yang demikian adalah pendapat mayoritas ahli

ilmu dari kalangan sahabat dan yang lairurya. Mereka berdalih, bahwa wanita

yang dicerai dengan tebusan termasuk golongan wanita yang ditalak (biasa),

j adi ftetentuannya) termasuk dalam keumumanAl Qur' an. Namun yang benar

adalah sebagaimana yang telah kami sebutkarl karena riwayat yang berasal

dari Nabi SAW mengkhususkan keumumanAl Qur' an.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari IbnuAbbas mengenai firman-Nya, :i t;7 lS qil:" oti
(Kemudian jila si suami mentalalcnya fsesudah talakyang keduaJ, maka

wanito itu tidakhalal lagi baginya), ia berkata, "Bila suami menceraikannya

dengan talak yang ketiga, maka tidak halal lagi baginya sampai wanita itu

menikah dengan suami selainnya."

IbnuAl Mundzir juga meriwayatkan senrpa itu dari AIi. Abd bin Humaid

juga meriwaytkan serupa itu dari Qatadah.Asy-Syaf i,Abdunazzaq,Ibnu

Abu Syaibah, Ahmad, Al Bukhari, Mus lim, At-Tirmidzi, An-Nasa' i, Ibnu

Majah danAl Baihaqi meriwayatkan dariAisya[ ia berkata "Isti Rifa'ahAl

Qurazhi datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Aku telah diperistri

oleh Rifa'ah, lalu ia menalakku dengan talak habis (talak tiga). Setelah'itu

aku dinikahi olehAbdurrahman binAz-Zubair, namun yang ada padanya

ia hanyalah seperti ujung kain.' Maka Nabi SAW tersenyum, lalu bersabda:

y'6\iirt4#'G\k & ,t tiao, J\,f iLi'i.:-f (Apatrah engkau

ingin kembali kepada Rifu'ah? Tidak, sampai engkau merasakah

madunya dan io merasakan madumu)"zg3

Diriwayatkanjuga menyerupai ini dariryra melaluijalur-jalu periwayatan

lainnya. Abd vnazzaq,Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah,

283 Muttafoq alaih,Al Bukhari, 5317 dan Muslim, 2/1056 dari haditsAisyah RA.
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Ibnu Jarir dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itrrr dari Ibnu Umar secara

marfii'. Ahmad, Ibnu Jarir danAl Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari

Anas secara marfu '. IbnuAbu Syaibah dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan

serupa itu dariAbu Hurairatr secxa marfu '. Namun ketiga sahabat ini (yang

menceritakan ini) tidak menyebutkan wanita pemilik kisah ini.

Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Al
Ghumaisha' atauAr-Rumaisha' datang kepada Nabi SAW, lalu disebutkan

di akhirhadits ini; KemudianNabi SAWbersabda: O\i & y *;l
l* ,y; W Qtu tidak boleh bagimu sampai toki-Iaki selainnya

merasalran madumu)28

Telah diriwayatkan sejumlah hadits secara pasti mengerxii terlaknatrya

muhallil,di antaranya: Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang

dikeluarkan olehAhmad, At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, An-Nasa'i

dan Al Baihaqi dr dalam Suran-ny 4ia berkata' Nabi SAW melaY'r:rrt muhalti I
dan muhallal lahu.'ats Hadits lainnya diriwayatkan dari Ali yang dikeluarkan

olehAhmad,Abu DaudAt-Tirmidzi, IbnuMajah danAl Baihaqi s*ata morfu '

seperti hadits Ibnu Mas'ud. Hadits lainnya diriwayatkan seperti itujuga dari

Jabir yang dikeluarkan olehAt-Tirmidzi. Hadits lainnya diriwayatkan seperti

itu juga dari Ibnu Abbas secara mauqufyaigdikeluarkan oleh Ibnu Majah.

Hadits lainnya seperti itujuga dari Uqbah binAmir secara marfu'

oleh Ibnu Majah, Al Hakim dan ia mensfrahihtannya, sertaAl Baihaqi. Hadits

lainnya diriwayatkan seperti itu juga dari Abu Hurairah secan marfu'yang

dikeluarkan olehAhmad, IbnuAbu Syaibah danAl Baihaqi. Mengenai masalatr

ini, adajuga hadits-hadits lainnya yang menyebutkan tentang tercelanya

penghalalan itu dan pelakunya.

?ta Shahih,An-Nasa'i,6/148 danAhmad, l/214. Ibnu Jarir dalam Al Fath berkata,

"Perawinya tsiqah, namun di dalamnya Sulaiman binYasar masih diperdebatkan."
28s Shohih,Ahmad, l/448;An-Nasa'i, I I l9 dan I120;Abu Daud,29076;An-Nasdi,6l

149; Ad-Darimi,258 danAlAlbani dalamShohihAl Jami'5101, ia berkata, *Shahih;'
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:
jT1-lL aq*qiii t:t3 GtA (Kemudian jiko suami yang lain

itu mencerailrannya, makatidakada dosa bagi leeduanya [suami pertama
dan belros istriJ untuk menikah kembali), ia berkata, "Jika si istri itu telah
menikah lagi dengan suami lainnya dan telah bercampur, maka tidak ada dosa

bagi suami pertamanya untuk menikahinya lagi, setelah diceraikan oleh suami

kedua ini (dan telatr habis iddahnya), atau ditinggal mati, karena telah halal

unhrkia.nikahi."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil mengenai firman-Nya:

{(;tt$- j @kan dapat menjalankan hukum-hukum Altah), ia
berkat4 "(Yaitu menjalan) perintatrAllatr dan menaati-Nya-"
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ti ?t7, ij*lb'efi'r,r;3'J.Jii'e sp
c

W ;, i:'s;,:i. 6ft'r);+ si +t:;,'rrl;i
iriii$ fi d);'Dr* *ti ii if 'n E,/t'

g4r: tqri'i €_e Jrt c, €.* gi &,
@ FP 7r |Kr';fi "n ir:"lzt2';i irt3 7*<k,

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekoti

akhir iddohnyo, maka rujulcilah mereka dengan caro yang ma'ruf,
atau ceroikanlah mereka dengan cora yang ma'ruf (pula).

Jonganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,

korena dengan demikian kamu menganioya mereka. Barangsiapa

berbuat demikian, maka sungguh io telah berbuat zalim terhadap

dirinya sendiri Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
sebogai permainan. Dan ingatlah ni'mot Allah podomu, dan apa

yang telah diturunkan Alloh kepodamu yoitu Al Kitab (Al Qur'on)
dan Al Hikmoh (As Sunnah). Altah memberipengajoran kepodomu

dengan opo yong diturunkan.Nya itu. Dan bertakwolah kepada

Allah serta hetohuiloh bahwasanyo Allah Maha Mengetahui segala

s esuotu" (Qs. Al Baqarah l2lz 231)

Makna yang sebenarnya dari ol buluugh ila asy-syai'i adalah sampai

kepada sesuatu, dan tidak digunakan untuk makna "mendekati" kecuali

sebagai kiasan karena adanya kaitan dengan unsur penyerta sebagaimana

pada ayat ini, karena di sini tidak tepat bila dimaknai dengan makna yang

sebenamya, sebab bila seorang istri telatr sampai pada akhir masa iddahnya

dan melewati bagi terakhimya yang merupakan batas habisny4 berarti ia telah

keluar dari iddatrnya sehingga tidak ada hak bagi suaminya untuk merujuknya.

Dalam menafsirkan ayat iniAl Qurthubi mengatakarq "Bahwa makna , 'rfi. e
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silnu adalah qaarabna (mercl<amendekati) berdasarkan kesepakatan ulama."
Selanjutrya iaberkat4'lMaknanyamernang mexlufiff demikian, karena setelah

sampai pada batas waktu tidak ada lagi hak pilih untuk menahann),4 sedangkan

menahannyadengan cara yang baik adalatr memenuhi hak-hak bersuami isti."
Yakni: Bila kalian menceraikan istri lalu mereka telah mendekati akhir masa

iddata makajanganlatr kalian menjahati mereka dengan merujuk mereka tanpa

maksud untuk melar{utkan kehidtpan nlna}r tangga tapi semestinya memilih
antara dua hal, yaitu: menahannya dengan cara yang baik yang tidak disertai

maksud menjahati, atau melepaskannya dengan cara yang baik, yakni

membiarkannya sampai melewati batas akfiir hiddan mereka tanpa menrjuknya-

Dan jangan pula kalian menahan mereka untuk menimbulkan madharat

terhadap merek4 sebagaimana yang dilakukan orang-oftutg jahiliyalr, yaitu

menalak isti, laluketika telah mendekati akhir masa iddahnya sang isni dirujuk

padahal tidak diperlukan dan tidak mencintainya, tapi dengan maksud unhrk

memperpanjang iddatr dan masa penantian.

lj(1 @ntuk memberi kemudharatan) yalaidengan maksud jahat

kalian terhadap mereka dan unnrk menzhalimi mereka.

,' ,3-1 ii U in t, W-,ys @ o, on gs i ap a b e r b u a t d e m i ki a n,

malra sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendin). Karena

ia telah mengajukan dirinya untuk menerima hukuman dari Allah dan

kemurkaan-Nya. Az-Zajjaj berkata, "Yakni menghadapkan dirinya untuk

diadzab,karena melakukan sesuatu yang dilarang Allah berarti menghadapi

adzabAllah."

U; $*t; Ui* $'3 (Dan janganlah tramu jaditran ayat-ayat

Allah sebagai bahan ejekon), yakni: Janganlah kalian menjadikan hukum-

hukumAllah sebagai cemoohan, karena sesungguhnya semua itu adalah

kesungguhan Karena iq barangsiapa bercanda dalam hal ini, maka itu berlaku.

Allah SWT melarang mereka bertindak seperti yang dilakukan oleh kaum

jahiliyah, karena dulu bila seseorang dari mereka menceraikan atau

memerdekakan atau menikahkan, ia berkata, "Aku hanya main-main."Al
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Qurttrubi berkata "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulamq batrwa

orang yang menjatuhkan talak secara main-main, maka talak itu berlaku."

# ffi Atiryi', (dan ingatlah nilcrnat Allah padamu),yakni:

Nikmatkalianberadadalamlslamdansyari'at-syari'atryasetelatrsebelumnya

kalian berada dalam kebodohan dan kegelapan yang saling bernrmpuk. Yang

dimaksud denganAl Kitab di sini adalahAl Qur' an, dan yang dimaksud dengan

Al Hikmah, menurut para mufassir, bahwa itu adalah As-Sunnah yang

dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka.
t.

-^a-*h;- (Altah memberi pengajaran kepadamu dengan itu),

yakni: M..p"ringutk* kalian agar takut ditimpakannya adzab kepada kalian.

Disebutkannya Al Kitab dan Al Himah secara khusus di sini walaupun

keduanya tecakup oleh makna nikmat tersebut, adalah sebagai untuk

menunjukkan tentang keagungan keduanya.

Ibnu Jarir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia

menuturkan, "Dulu laki-laki menceraikan istrinya kemudian merujuknya

sebelum habis masa iddahnya, lalu menceraikannya lagi. Ia melakukan itu

untuk menganiayanya, maka Allah menurunkan ayat: ';t;li f,1|69
(Ap a b i I a kamu m e nt al a kko n i s t r i - i s t r i mu) a I a ay a h. " Diriwayatkan j uga

serupa itu oleh Malik, Ibnu Jari dan IbnuAl Mundzir dari Tsaur bin Yazid.

AM bin Humaid, IbnuAl Mundzir danAl Baihaqi meriwayatkan dari

Al Hasan mengenai firman-Nya : ij;'-#i, t')V'efe \s (Janganlah

kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan

demikian lramu menganiaya mereka), ia berkata, "Yaitu laki-laki yang

menceraikan istrinya, lalu ketika sudah mendekati masa akhir iddahnya, ia

mempersaksikan rujuknya dengan maksud memperpanjang penderitaan si

isti."

Ibnu Majah, Ibnu Jarir danAl Baihaqi meriwayatkan dari Abu Musq

ia berkata, "Rasulullah SAW bersab au, ,j'k..trr r1i-r d$i pryi SS. S

e?;,tt ryav,;irlir 0:t!,:G A .eti;r, i,*iliL i,&5 if',a!iL i
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W::,F tS (Mensapa ada orong-orang yang mempermainkan
lce t e ntuan-ke t entuan All ah, yaitu m engat akan [kcpada i s trinyaJ, * Aku
telah menceraikanmu. Atat terah merujulonu. Atat telah menceraikanmu.
Afu telah merujulonu." Bukan begini cara talalcnya laum muslimin;
semestinya mereka menalak istri pada waldu si istri dapat menghadapi
iddahnya)"286 

-

IbnuAl Mundzir dan IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Ubadah bin
Ash-Shamig ia menuturkan, "Duru pada masa Rasulullah, ada laki-laki yang
mengatakan kepada laki-laki lainnya, 'Aku telah menikahkanmu dengan
putriku-' Kemudian ia berkata, 'Aku hanya bercanda., Ada juga yang
mengatakan (kepada budaknya),'Engkau merdek4, lalu berkat4 .Aku 

hanya
becanda.' Maka Allah SWT menurunk an ayat: ,'r;^ {d-l;bJ* S,
(Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan).
Kemudian Rasulullah SAW bersabda: '",ie *l tii e"l 4S ,;it'j,'oultt,Tr53q,ai,li,Ji ,olsutya (Ada tiga'not yo"i barangsiapa
mengucaplunnya dengan main-main ataupun tidak main-moin, maka
semua itu berlaku padanya, yaitu; Tarak, nilcah dan memerdekakan

[budakJ)"

Ibnu Marduwaih meriwayatkan dari Abu Ad-Darda,, ia menuturkan,
"Dulu ada laki-laki yang menjatuhkan talak lalu mengatakan, .Aku hanya
becanda.' Dan ada yang memerdekakan budak lalu mengatakan, .Aku hanya
becanda-' Maka Allah ryenurunkan ayat: tti yr*t;ili* sj loan
janganlah kamu jadikan ayat-ayat Ailah sebigai bahan ejekan).
Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'ili '# ,'r>f,i :Jrti ',pf 3i * Uu* * & :? (Barangsiapa menceraikan ataim"*r)or,**n ,o,u
mengatalran,'Aku hanya bercanda.' Maka ucopannya itu tidak berarti,
karena apo yang dinyatakannya itu sudoh terjadi dan berlaku),,

7%Dha'if,IbnuMajah,20lTdalam isnad-nyaterdapatAlAjlahAlKindiyangtelatrdi-
d ha' if-kan oleh Al Albani.
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Ibnu Marduwaihjuga meriwayatkan dari IbnuAbbas, ia menuturkan,

"Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, namun ia hanya main-

main dan tidak bermaksud bercerai, lalu Allah menurunkan ayat:

,"? $*L'A+ $i (Janganlah kamu jadiknn hukum-hukum Atlah

sebagai permainan), lalu Rasulullah SAW menetapkan berlakunya talak itu

(yang telah dilontarkannya itu)." IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir dan IbnuAbu

Hatim juga meriwayatkan dari Al Hasan secara marfu' menyerupai hadits

Ubadah.

Diriwayatkan olehAbu Daud, At-Tirrnidzi dan ia menghasankanny4

Ibnu Majatr serta Al Hakim dan ia menshatrihkannya, dari Abu Hurairah, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda: ,L'&t ,'y or:'lity U:* "X,*:)r: ,tS:tUri (Tiga hat yang kesungguhannya adalah sungguhan dan

candanya adalah sungguhan, yaitu: Niluh, talak dan rujuk)-287

2n Hosan,AbuDaud,2l94;At-Tirmidzi,ll84;IbnuMajah,2039;AlHakim,7198dan
Al Albani meng-hasan-kan dalam Si ohih Al Jami' ,3027 .
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j'#;x fi ,;)4',;r;3'JJli,n$i 
st1nt r:ilb tlt)f iil-;rr..,, )Li l4+l Ojl-i ,lAl ,:rilL liL

y, b; ir,i 9t;;l\ # i*,; tittbsits u'!g € 4..Ja1_
'u;; A),i 9i;,\ # i *,; tir.,;*5-;i

I
4n.t.tLLt'lt1 'at ,'- a.7ro)/1.-.Iifii 
-iyfi A e :i 4,i -{ . itri') {v,:e e

@Gi:3 ip,t,e
"Apobila kamu menceraihan istri-istrimu,lalu habis idahnya, maks.
jongon kamu (para wali) menghalangi mereka nihoh lagi dengan
calon suaminya apabila telah terdapat kerelalan di antara mereka
dengon caro yang ma'ruJ, Itulah yang dinasihatkan kepada orang-
orong yong beriman di antaro kamu yang berimon kepadaAlloh

dan hari okhin ltu tebih baik bogimu dan lebih sucl Dan
Alloh mengetahui, sedangkan kamu tidok mengetahui,,

(Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Khithab pada ayat ini dengan redaksi: '&Sy {,nfaUla komu
menceraikan) dan dengan redaksi: i\jus a3, @aka jangan kamu

fOara 
waliJ menghalangi mereka), bisa ditujukan kepada para suami,

sehingga makna al 'odhl (menghalangi) yang mereka lakukan adalah
menghalangi para mantan istri mereka untuk menikah dengan laki-laki yang

mereka kehendatki setelah habisnya masa iddah, hal ini disebabkan oleh
fanatisme jatriliyatr sebagaimana banyak dilakukan oleh sejumlatr pemimpin

dan penguasa karena cemburu bila para wanita yang pernah menjadi istri
mereka diperistri oleh orang lain. Demikian itu karena setelah mereka meraih

tabuk kepemimpinan duniawi, mereka dilanda dengan keangkuhan dan

kesombongan, mereka mengkhayal seakan-akan mereka telah keluar dari
batas jenis manusia, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah dengan

keshalihan dan kerendahan hati. Bisajuga l:hithab ini ditujukan kepada para

wali, sehingga makna penyandaran talak kepada mereka adalah, karena

mereka yang menjadi penyebabnya, yakni kerena merekalah yang telah
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menikahkan para wanitayang dicerai itu.

Yang dimaksud detryar-*Al ai al" di sini adalah makna yang sebenamy4

yaitu telatr sampai pada batas akhirnya (telah habis idahnya), tidak seperti

makna pad a ay at yanglalu. Makn a al' adhl adalah al bab s (menahan). Al

Khalil menyebutkan, " D oji aj ah (ayam betina) disebut zz' dhal ah,karena ia

mengerami telumya." Ada juga yang mengatakan, bahwa a l' adhl adalah

menyempitkan dan mencegah. Ini juga kembali kepada makna al fuabs

(menahan). Dikatakan:.,4 radu amranfa 'odhaltani hnfta (aku menginginkan

suatu hal tapi engkau menghalangiku darinya), yakni mencegahku dan

mempersempitku.l 'dhola al omr (perkaranyarumit) bila menyulitkanmu

urtuk memecahkannya AlAztEIi mengatakarL "Asal al' adhl dariungkapan:

'Adhalat an-naaqah, apabila unta itu menduduki anaknya sehingga tidak

berstrara saat dilahfukan. 'Adhalat ad4ajj aj apabila ayam betina itu mengerami

telumya. OrangArab menyebut setiap hal yang rumit dengan sebut mu' dhal.

Contohnya ucapanAsy-Syaf i rahimahullah:

1a- t o,'
plu t4-ait;- UK . / o. o / t c , 

o

J i|id ir};i-Jt t:t

B ila kerumitan-kerumitan tengah melandaku

aht ungkap hakikat-hakilcatnya dengan pandangan-

Dan, dikatak an: A'dhala al amrbilaperakaranya be rat- Daa' udhaal,

yakni: Penyakityangsulitdisembuhkankarenatidakdikenaliolehparadokter.

' Adhala fulaon aimalru, yakti: Fulan menghalangi j andanya . Yu' adhuluhaa

atatyo' dhiluhao(menghalanginya) adalah dua dialek untuk kata ini.

';-<f- 
61 1t**i" togi1, yakni: Min anyankifina(untukmenikatr lagi),

sehingga me,llrrutAl Khalil kalimat ini pada psisi mai rur Garcna ada partikel

jaaryangtidak ditampakkan), sedangkan menurut Sibawaih danAl Farra'

pada posisi nashab. Adajuga yang mengatakan, bahwa kalimat ini sebagai

badl isytimat dai- dhamir manshubpada kalimat: 'C,rl!,21315 @ako

jangan lramu [para waliJ menghalangi mereka)-
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iir. ,::1 (dengan calon suaminya),bila yang dimaksud adalah para

suami yang menceraikan merek4 maka redaksi ini sebagai kiasan dari kondisi
sebelumnya (sebelum bercerai), dan bila yang dimaksud adalah orang yang

hendak mereka nikahi, maka ini adalah seb4gai kiasan dari kondisi yang akan

terjadi.

i,ll'i (nuUn) sebagai isyarat kepada rincian hukum-hukum tadi.

Dikhususkannya penyebutan secara tesendiri di sini padahal sudatr tercakup

dengan isyarat yang sebelumny4 ini dimaknai sebagai penggabungan karena

ditakwilkan dengan pengelompokkan dan serupanya
t.

)SJ.,s (Itu) dimaknai sebagai lafazh penggabung juga. Allah
menyebutkan dengan redaksi isyarat y.ang berbeda agar lebih menawan.

Firman-Nya: j?:;1 Qebih suci) yakrri lebih berguna dan lebih
bermanfaat *ti (dan tebih bersih)dari berbagai kotoran. fifi$j @ayt
Allah mengetahui) apa yang maslahat bagi kalian. ir:-t3 1 Cfi
(sedanglran knmu tidak mengetahui) ifii.

Al Bukhari, ptro penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya
meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, "Aku mempunyai saudara

perempuan yang lamarannya melalui aku, kemudian sepupuku datang

kepadaku, lalu aku menikahkan saudariku dengannya. Kemudian saudaraku

bersama hingga suatu waktu, lalu sepupuku itu menceraikannya dan tidak

merujuknya sampai habis masa iddahnya. Ternyata sepupuku itu
menginginkannya kembali dan saudaraku juga menginginkan sepupuku, lalu

sepupuku itu melamamya di samping parapelamar lainnya, maka aku katakarl

'Hai jelek, aku telah menghormatimu dengannya dan menikahkanmu

dengarury4 tapi engkau menceraikarury4 lalu kini engkau datang melam.rmya.

DemiAllah, iatidak akan kembali kepadamu selamanya-'Padatral ia seoftrrlg

yang tidak bermasalah, dan saudariku juga ingin kembali kepadanya, dan

Allah pun tahu perlunya lakiJaki itu (sepupuku) kepadanya (saudariku) dan

perlunya si wanita kepada suaminya, maka Allah menurunkan:
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'4i'&6$ fupatrta lwmu mentalakkan isti-istimu)' al aayah.

Berkenaan dengan atu ayat ini ditunurkarl maka aku menebus rumpahku dan

aku nikahkan saudariku dengannya.'m

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwayatkan dari lbnuAbbas, ia

berkat4 "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang

menceraikan istinya dengan satu atau dua talak, lalu habis masa iddatury4

kemudian ia ingin kembati menikatriryra dan menrjukryra semerfiara si wanita

jugamenginginkan itq namun walinya mencegatrrya, makaAllah melarang

(para unali) untuk menghalangi."

Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir meriwaptkan dari As-Suddi" ia be*ata,

" Ayatini diturunkan berkenaan dengan Jabir bin AMullahAl Anshari. Ia

mempunyai keponakan perempuan yang diceraikan oleh srmminya dengan

satu talak, lalu habis masaiddalrnya. Kemudian mantan suaminya itu ingin

kembali kepadany4 namun Jabir menolak, dan iamengatakaq'Engkau telah

menceraikan keponakankq tapi kini engkau ingin kembali menikahinya.'

Padahal si wanita itu ingin kembali kepada mantan suamirya itu, makaAllatr

menurunkan ayat:'JJ,li'iAi sy {,anabita kamu mentalakkan istri-
istrimu."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil Qa mengatakan):

g:V\#iQf $ gpabila telah terdapat kerelalan di antara

merelra dengan carayang ma'rufl,yakni dengan mahar, niat dan nikah

ulang."

IbnuAbu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu lvlarduwaih meriwayatkan dari

Ibnu Umar, ia mengatakan, 'oRasulullah SAW bersabda: ;,r!i ,41
(Nilwhitah parajanda). Seorang laki-laki bertanya 'Wahai Rasulullah, apa

hubungannya dengan mereka?' Beliau menjawab:'&t rib r?A 6 (Yang

d i s e t uj u i o l e h keluargo me re ka)"zte

288 Shahih, AlBukhari, 5 I 30 dan 53 3 0; At-Tirmidzi, 298 I dan Abu Daud, 2087 .

28e Dhq'tfi Ibnu Jarir, 2D99,di dalamnyaterdapatAbdunahman binAl Bailamani. Al
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-

Nya: irrliiS ! pl, '&'l;ti (oai,illah mengetahui, sedangkan kamu

tidak mengetahui), ia berkat4 "Allah mengetahui kecintaan masing-masing

dari keduanya terhadap pasangannya yang tidak kamu (para uali) ketatrui."

Hafizh berkata, "Ia adalah dha'if, dan Al Albani menyebutkan hadits yang serupa

dengannya milik IbnuAbbas dalam Dha'ifAl Jami',2/I9. iaberkay4 "Ia adalah dha'if
jiddan,kemudian diangkat olehAth-Thabrani, dan ia ada di Majmo'Az-fua'id,4/280
dari hadits Ibnu Abbas, ia berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di
dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman AI Bailabani, ia adalah dha' d.
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?)rf td d.4s ef iiu't1 'eio'q1i,i't
s1t4\i*'gt"*i, fr );ii ;;:"*aTi
f;il; <tS sfy,\tt)b ry rt"ri!, $r,J;:3f93

*U * fui;.srJ i1ib"'J::rrli ;;t iie
{*p J'JtJ s9'i:1 'd3.ta i:w: q
i:F\#t;u Pi; tir,sY'ct-.ts Pgl

@V6i* t^; fifr 'o\'#rt ffr i ;ii't
uParo ibu hendaklah menyusukan anak-onahnya selant dua tahun

penuh, yaitu bagiyang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

kwajibon oyah memberi nalean dan pahoian kqndapora ibtr

dengan carayang na'ruJ, Seseorang tidah dibeboni nclainkan

menurut kador kesanggupanny& fanganlah saorong ibu menderito

kesengsaroon karena anaknyo dan iongan pulo seorang ayoh

karena anaknyo Dan ahli waris berkewoiiban dcmikian Apobila

keduanya ingin menyapifi (sebelum dua tohun) dengan herelaan

keduanya dan permusyowarotan, maka tidah ada dosa atos

kedaanya Dan jiko kamu ingin onakmu disusahon oleh orang lain,

mako tidak ada dosa bagimu apabilo kamu numbefikdn

pembayaran dengon caro yang potut Bertakwalah kepadaAllah

dan ketahuilah bahwaAltah Maha Merihd oIN yang homa

kerjakan" (Qs. Al Beqarah [2]: 233)

SetelatrAllah SWT menyebutkan tentang nikah dan talalq kini Allatr

menyebutkan tentang penyusualL karena suami istri rclah bercerai s€,mentala

mereka mempunyai anak, karena itu ada yang mengatakan, bahwa ini

dikhususkan bagi wanita yang dicerai, namun adajuga png mengatakarU
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batrwa ini berlaktr rmrm.

'r*i- (hendaW ah me nyus ukan), ada yang mengatakan, batrwa ini
merupakan berita yang bermakna perintah karena tersirat dari isinya

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah berita, dan bukan
bemralara periqtah sebagaimana pada ayat sebelunnya: lil;- (menahan
diri mereka [menunggufl." (es.Al Baqaratr l2l:22g),dan firman-Nya:
GLI{ Qrcnuh) menegaskan bahwa indikasi ini adalatr hakiki, bukan

perkiraan. Firman-Nya: tLt:>!ii$_51r1;:.:, gruitu bagi yang ingin
menyempurnalmn penyusuan) Yakni bahwa hal ini bagi yang ingin
menyempumakanpenyusuan Ini merurnjukkaq bahwapeqyusuan selama dua
tahun itu bukan suatu kehanrsa4 tapi merupakan penyusuan yang sempurn4
sehingga boleh kurang dari itu

Mujahiddan IbnuMuhaistrinmembacanya ittb']it ";f of St r(4 1b"d
yangmenginginkan penyusuan) ,denganharakatfathaipada
huruf ra ' dan me-madu'-karr ar-radhaa'ai dengan menyandarkan rf ,l-nya

kepadanya. sementaraAbu Haiwa[ IbnuAbi Ablah danAl Jarud binAbu
Sabratr membacanya dengan harak at kasrahpada huruf ra' padakalimat
ar-radhaa'ah (yakni ar-ridhaa aft). Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa
ia membacaiya: "ar-radh'ah", dan Ibnu Abbas membacanya:
eAblt',#- it l r('ia.Oaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyus;n).
An-Nuhas berkata" "orang-orang Bashrah tidak mengenal ar-radhaa'oh
kecuali denganfattruh pada raa' .Dan diriwayatkan dari orang-orang Kufah
tentangbolehnyadeng;ankasrah$alaiar-ridlaa'ah).-Ayatimmenunju*kan

diwajibkannya ibu untuk menyusui anaknya. Ayat ini juga ditafsirkan, yaitu
bila si anak tidak mau menyusu kepada selain ibunya sendiri.

':'*'+i i*;, o :l?t jt3 @an trewajiban ayah memberi
malran dan pakaian kepoda para ibu),yak*i: Ayah si anak. penggunaan

lafazh ini, dan tidak digrrnakannya lafaz}r,"wa 'alalwaalidf'(dan kewajiban
orang tua), menrmjtrkkan bahwa anak-anak adalatr milik para ayatr, bukan
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para ibu. Karena itulah mereka dinasabkan kepada ayah, bukan kepada ibq
sehingga seolah-olah para ibu hanya melahirkan anak untuk para ayah.

Demikian makna yang dikemukakan di dalam AI Kasysyaf.

Yang dimaksud m-riZq dr sirnadalah malCInanyang diakui oleh manusia

layak dan memadai) . Dan yang dimaksud dengan al kiswah jvga

pakaian yang diakui oleh manusia. Ayat ini menunjukkan diwajibkannya hal

tersebut atas para ayah untuk ibu-ibu anak-anaknya yang menyusui anak-

anaknya. lni berkaitan dengan para wanita yang ditalak, adapun bagi yang

tidak ditalalq maka sudahjelas bahwa naftah dan pakaian mereka merupakan

kewajiban suami, bahkan sekalipunmerekatidak sedang menyusui anak-

anakmereka.

tiit it p;i* $ lseseorang tidak dibebani melainkan

menurut kadar leesanggupannya).Ini merupakan pengikat dari redaksi:

:t:A\ (dengan cqra yang patut).Ya?'n, bahwa pemberian nafl<ah dan

pakaian merupakan kewajiban ayah si anak dalam bentuk yang diakui oleh

masyarakat tanpa memberatiny4 yaitu hanya sebatas kemampuarurya, tidak

memberatkan dan tidak merumitkannya. Adajuga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah, bahwa si ibu tidak boleh dibebani dengan penerimaan

upah yang terlalu sedikit, dan sang ayah tidak dibebani dengan tuntutan upah

yang berlebihan, akan tetapi yang sederhana.

1A3 {1 (Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan),

demikian bacaanAbuAmr, Ibnu Katsir dan yang lainnya. SementaraAban

meriwayatkan dari Ashim dengan r afa' sebagar klwb ar tgalrrri: Iao tudlwarnt

ttidaklah {seorang ibu} menderital).

Nafi ', Ibnu Amir, Hamzah dan Al Kisa' i serta'Ashim dalam riwayat

yang populer darinya, membacanya,"Tudhaata" dengan harakat fathah
pada ra' bertasydid yangmenunjukkan larangan. Asalnya: Laa tadhaarar

(anganlah menderitakan [menyebabkan orang lain mendeital) atau: La

tudhaaror(anganlah ia menderita [karena orang lain]), dalam bentuk/"/
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negatif atau/ 7 positif. Yakni: Janganlah 
-seorang 

ibu- menimbutkan
penderitaan yang disebabkan oleh anaknya, yaitu misalnya meminta dari
ayahnya si anak makanan dan pakaian yang tidak mampu dipenuhinya, atau
bersikap teledor dalam menjaga dan memenutri kehnuhan si anak. Danjangan
pula ia menderita karena sikap ayah si anak, misalnya karena tidak diberi
nafl<ah yang telah diwajibkan ahsnya, atau mengambil anaknya darinya tanpa
sebab. Demikian bacaan dengan rafa' mengandung dua kemungkinan makna
ini.

Sementara umar bin Khaththab membacany4 " La tudhaaraf' sesuai

dengan asalnya, yaitu dengan fathah pada huruf ra' pefian4danAbu Ja,far
Al Qa'qa' membacany4 " La tudhaaf' detganmet-sulwn-kan ra 

. 
dan tanpa

t asydid. Diriwayatkanjuga darinya bacaan deng an suhtn dan tasydid $akru:
La tudhaarr).

Al Hasan dan Ibnu Abbas membacanya, ,,La tudhaarir,, dengan
kasrah padahuruf ra' pertama. Kemungkinanjuga bahwa baa' pada kalimat:

-21 i (karena analorya)adalah sebagai shilahyang mengaitkan dengan
kalimat: Tl-23 (menderita) yang bermakna " Tudhirru,, (menderitakan),
yakni: Janganlah seorang ibu menderitakan anaknya sehingga bersikap buruk
dalam mendidiknya, atau kurang baik dalam memberikan makanannya.

Kadang si anak dikaitkan dengan ayah $akni bila disebukan "anaknya,' berarti

anak si ayah) dan kadang pula dikaitkan dengan ibu gakni bila dik dikatakan

"anaknya" berarti anak si ibu), karena masing-masing dari keduanya berhak

dinisbatkan demikian, di samping karena memang ada keterkaitan secara

hakiki. Ini merupakan perincian kalimat yang sebelurnnya dan sekaligus
penegasannya, yakni: hendaknya masing-masing dari keduanya (ayah dan

ibu si anak) tidak dibebani oleh sesuatuyang di luarkemampuanny4 sehingga

tidak menyebabkan madharat terhadap si anak.

l$i ,)i,j lDan ahli waris pun berkewaiiban) di-'athaf-kan
kepada firman-Nya: i :jrri .:l,,3 @an kewajiban ayah) dan antara

keduanya terdapat penafsiran tentang 'tara yang pafut", atau alasarurya yang
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kemudian dikaitkan pula kepada kalimat yang di-' athaf-L<afitu.

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai makna firman-Nya:
g.:t',y:l6i &t (Dan ahli waris pun berkewaiiban demikian). Ada

yang berpendapat; maksudnya adalah ahli waris si anak, yakni: Bila si ayah

meninggal, maka ahli waris si anak berkewajiban menyusukannya,

sebagaimana hal ini diwajibkan atas si ayah. Demikian yang dikatakan oleh

Umar bin Khafhthab, Qatadah, As-Suddi, Al Hasaru Mujahid, Atha', Ahmad,

Ishaq, Abu Hanifah dan IbnuAbi Laila, dengan perbedaan pandangan di

antara mereka mengenai: Apakah kewajiban itu berlaku untuk semua yang

mendapat bagian warisan, atau hanya untuk kaum laki-lakinya saja, atau

berlaku untuk semua yang mempunyai hubrlrgan ratrim walaupun tidak ikut

mewarisi?

Adajuga yang mengatakarl bahwa yang dimaksud dengan 'oahli \ iiads"

di sini adalah: Atrli waris si ayah wajib menanggung nafl<ah danpakaian wanita

yang menyusui si anak dengan cara yang patut. Demikian pendapat yang

dikemukakan olehAdh-Dhatrhak. Begrtu pula Malik dalarn menafsirkan ayat

ini mengatakan seperti yang dikatakan olehAdh-Dhahhak, hanya saja ia

mengatakan, batrwa ayat ini hukumnya telah dihapus, dan bahwa seseoftrng

tidak berkewajiban menafkahi saudara, tidak pula kerabat, dan tidak pula

oftulg-orlllgyangmempunyaihubunganratrim DalamhaliniAdh-

Dhatrhak mensyaratkan bila si anak tidak mempunyai hart4 sehingga, bila si

anak mempunyai harta" maka upah penyusuannya diambilkan dari hartanya.

Adajuga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris

yang disebutkan pada ayat ini adalah si anak itu sendiri. Yakni ia harus

menanggung biayapenyusuan dirinya dari hartanya sendiri bila ayahnya

meninggal dan ia mewarisi harta ayahnya. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Qabishatrbin Dzu'aib dan Basyir binNashr qadhiryra Umar

binAMulAziz. Pendapat ini diriwayatkanjuga dari Asy-Syaf i.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah yang masih
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ada dari antara orang tua si anak setelah kematian salatr satunya. Bila sang

ayah meninggal lebih dulu, maka saug ibu befteuaiiban mencukryi kebututran

si anak bila iatidak memprmyai harta- Demikianpendapat yang dikemukakan

olehAts-Tsauri.

Pendapat lain menyatakan, bahwa makna firman-Nya:
g.it$:l6i Ft (Dan ahli waris pun berkewaiiban demikian).Yakni:

Ahli waris wanitayang menyusui berkewajibanmempedakukan si anak

sebagaimana yang dilakukan oleh sang ibtl yaitu dengan menl,usukannya,

merawatrya dan mendidiknya

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna firman-Nya:
g.:t$:16i,-rGt (dan ahli waris pun berkewajiban demikian).

Diharamkan atasnya menimbulkan madharat terbadap sang ibu, sebagaimana

hal itu diharamkan atas sang ayatr. Demikian yang dikatakan oleh segolongan

ahli ilmu. Mereka juga mengatakan, "lnilah makna asalnya. Karena itu,

barangsiapa menyatakan bahwa'athof drsini dikembalikan kepada hal-hal

yang sebelumny4 maka ia harus mengemukakan daliln5/a-"

Al Qurthubi mengaaka4 "Inilah pendapat png benar. Sebab, bila yang

dimaksud itu adalah seglrarrya, yaitu perlyustrarl naftah dan tidak menimbulkan

madharat, tentunyaAllah mengatakan,' Wa' alal waaritsi mitslu haa'ulaa'

(ahli waris pun (berkewajiban) seperti mereka). Ivlakaini menunjukkaru bahwa

kalimat ini di-' athof-ksrilKffilarangan menimhrlkm madharat Demikianlatr

penakwilan semua mufassir sebagaimana dikemukakan olehAl Qadhi AMul

Wahhab."

IbnuAthilyah mengatakarl "ldalik dan semua sahabatny4Asy-Sya'bi,

Az-Zriltri,Adh-Dhahhak dan sejumlatr ulama mengtakan, bahwa yang

dimaksud dengan firman-Nya, i)sii'j1 @emiktan) adalah: janganlah

menderitakan. Adapun nafl<ah dan pakaian, tidak diwajibkan atasnya."

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik seperti yang telah kami

kemukakan darinya mengenai penafsiran ayat ini dan pernyataan tentang
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penghapusan hukumnya. Tentunya tidak samar bagi anda tentang lematrnya

pendapat golongan ini, karena yang mereka khususkan dari makna fir:nan-

Nya: cJJ'i ',y:rt;i j$ (Dan ahli waris pun berkewajiban demikian)

adalatr makna yang tadi, yakni tidak menimbulkan madharat terhadap ibu

yang menyusui, padahal ini telah dikemukakn oleh firman-Nya:

C-r:r%U51-A3 $ (Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

lrarena analvrya), yang manaini berlakuuntuk setiap ibuyang menderita

karena anaknya, baik itu akibat dari sang ayatr atau pun lainnya.

Adapun pendapat Al Qurthubi yang menyatakan, "Sebab, bila yang

dimaksud itu adalah semuany4 tentunyaAllah mengatakarq' Mit slu haa' ulaa'

(seperti mereka)." Di sini jelas tampak kelemahannya, karena kata penunjuk

ini di samping bertaku untuk jumlatr yang banyak, juga berlaku untuk yang

' satu dengan menaloruilkanyang telah disebUkan atau lainnya Kemudiantentang

pendapat golonganpertama yang menyatakan baftwayang dimaksud oleh

ahli waris di sini adatatr ahli waris si anah maka dikattan kepadanya: Bahwa

tidak ada ahli waris yang hakiki bila si anak masih hidtrp, sehingga ungkapan

ini hanya merupakan kiasan berdasarkan apa yang ditakwilkan kepadanya.

Kemudian tentang pendapat kedu4 yaitu bahwa ahli waris ini dimaknai

dengan pemaknaan yang sebenamya, namun dalam mewajibkan pemberian

nafkatr terhadapny4 disyaratkan si anak membutuhkannya. Karena itu yang

menyatakan pendapat ini mensyaratkan bila si anak dalarn kondisi fakir.

Perbedaan penafsiran "Ahli waris" di sini bertolak dari disebutkannya "Ibu",
*Ayah' dan "Anak" sebelumnya, sehingga mengandung kemungkinan

dikatikannya"Ahli\ ialis"inikepadasemtraitq(sehinggaterlahfulahpena8iran

yangberagam itu).

9t-.i5515f @ratita keduanya ingin menyapih [sebelum dua

tahunl) dhomir disini kembali kepada kedua orang tua (yakni ayah dan

ibu). l/ Fishaal adalah menghentikan penyusuan (penyapihan), yakni

memisahkan anak dari tetek. Dari makna ini muncul istilahatfashiil $arrg

disapih), karena si anak telah dipisatrkan dari ibunya.
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q3:*f;,f 
1d*gon kerelaan kcduanya),yakni: Terlahir darit

kerelaan kedua orang tuanya untuk disapih sebelum dua tatrun.

ryCL+*3 lmaka tidak ada dosa atas keduanya) dalam
penyapihan .uai. subftaanallah, setelah Allah menerangkan batrwa masa
penyusuan adalatr duatatnrnpenu[Allah memberikanbatasandengan firman-
Nya: Gbli'e-oi'tdd. Qtaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penytsuan) Konteksnya menunjukkan, batrwa hanya sang ayatr sendiri, bila
ia menginginkan untuk menyapih si anak sebelum dua tahun, maka itu boleh
baginya. Thpi kemudian di sini Allatr menyatakan harus dengan persetujuan

dan permusyawaratan antar kedua orang tua si anak. Maka, kedua ungkapan

ini harus disinglaonkaq yaitu: Bahwa keinginan yang dimaksud dalam firman-

Nya: GtJ,>)i?)oiltl;1. gtaitu bagi yang ingin menyempurnaknn

penyusuan) harus berasal dari kedaunya(dari ayahdanibu si anak).Atau:
Bahwa keinginan itu adalah bila kedua orang tua si anak sudah meninggal,

atau yang masih ada hariya salah satuny4 atau karena yang menyusui si anak

bukanibunyasendiri.

i|ldakaa abtasyaow uradalah bertukar pandangan. Dikatakan,,,sytrtu

al'asol'artinyaakumengeluarkanmadu,"sytrtuad4aabbalf'artinyaal<u

memacu binatang tunggangan untuk memaksimalkan larinya N{aka bila sata}r

satu dari kedua orang si anak ingin menyapih si anak, hendaklah minta
persetujuan yang lainnyn dan $rmusyawaratr dengannya sehingga tercapailah

kesepakatan antara keduanya mengenai penyapihan itu

?;utiii*'# oi'j;ri 3$ {non jika komu ingin anakmu

disusulan oleh orang tain). Az-Zajjaj ae*at+'?erkiraannya adalah: Dan
jika kamu ingin menyusukan anak-anakmu kepada selain ibu mereka."

Diriwayatkan dari Sibawaitl bahwa di sini laam dtfuangkarena mexnhftuhkan

dr:r, maf 'ul (obyek), dan obyek yang pertama tidak ditampakkan lvlaknanya:

Danjika kamu ingin menyusukan anak-anakmu kepada para wanita yang

menlnrsui
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#;V#.W gpabrla kamu memberikan pembayaran),

denganmadd,yakni: 14 thaitum (kamu memberikan). Ini bacaan mayoritas

ahli qira'atr selain Ibnu Katsir, karena ia membacanya tanpa madd,yakni

mananya: Fa'altum (kamu lakukan). Contohnya dalam ucapan seorang

penlaf:

lzt',

JI H'rI ,6'itti Cti';i t u os tr,

Harta apa pun yang mereka bawakan padarqru, maka sebenarnya

itu merupakan warisan nenek moyong mereka sebelumnya-

Makna ayat ini: Tidak apa-apa kalian menyusukan anak-anak kalian

kepada selain ibu-ibu mereka apabila kalian memberikan upatr penyusuan

mereka kepada para wanib yang menyusui anak-anak itu untuk kalian hingga

waktu penyusuanyang dikehendaki. Demikian pendapat yang dikemukakan

olehAts'-Tsauri dan Mujatrid. Sementara Qatadah darr Az-Ztfii mengatakarl

batrwa makna ayat ini: apabila kamu memberikan apa yang hendak kamu

berikan karena adanya keinginan untuk menyusukan, yakni masing-masing

dari kedua orangtua si anak memberikan dan sama-samarela berdasarkan

kesepakatan keduanya, dan dengan tujuan yang baik dan menginginkan

kebaikan. Berdasarkanpemaknaan ini, maka firman-Nya, fl* (tramu

memberikan)bersifat umum yang berlaku bagi laki-laki dan mencakup pula

wanita. Namun berdasarkan pendapat pertam4 Hrithab ini ditujukan kepada

laki-laki saja. Adajuga yang berpendapat, batrwa maknanya: apabila kamu

memberikan upah kepada orang yang kamu kehendaki unttrk menyusui si

anak. Sehingga makna "Apabila kamu memberikan apayang ingin kamu

berikan" adalah: mernberikannya kepada wanita yang menyusui dengan cara

yang patut, yaitu harga yang dianggap pantas oleh masyprakat tanpa ditunda-

tunda atau dikurangi. Karena dengan tidak dipenuhiirya upatr mereka akan

mendorong mereka meremehkan si anak dan menelantarkannya

AMurrazzaq, Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam Nasr't&-ny4 Ibnu
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Jarir, IbnuAl Mundzir,IbnuAbuHatim danAl Baihaqi di dalam sz narmya
meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya:'r;;iii ;*i J, n |lii
(P ara ibu hendaHah menyu.sukan anak-analmla) ia berkata, 66-]ai1s-
para istri yang ditalak e; yakni dua tahun.- t;ir,iUtrl-A3S
(Janganlah seorang ib'u menderita kesengsqraan larena anarotya),
janganlah dia menolak menyusuinya untuk menimbulkan rasa berat dalam
perasaan ayatrnya si anak. .:lifr\S; $1(dan jangan pula seorang
ayah lrarena analmya), dan jangan pula seorang ayah menderita karena

anaknya, yaitu dengan melarang iburyra untuk menyusuinya agar membuatnya

sedih karena larangan itt- o rqi ji;' @an ahl i w aris pun), y ay,niwalinya

si anak, siapa pun dia cIJ, 'i'J, (demikian),.1akni rnemberikah nafl<atr dengan

cara yang baik, merawat dan menyusuinya (atau menyusukan kepada oftmg

lain) bila si anak tidak mempunyai hart4 dan hendalarya tidgk menyebabkan

ibunya menderita iWi 4*t; * $l*;,,r;tJ 8f (Apabita
lreduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerclaan keduanya

dan permusyawaratan), tanpa menimbulkan keburukan pada keduanya

dan tidak pula kepada a1rak mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya.

?Ulil;*'# oid;ri 39 (Dan jiko tramu ingin anabnu disusutran

oleh orang lain), karena khawatir menyia-nyiakan anak:

$A\tt;Uil*,Ai,J]rCL+>\3 (maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu nemberikan pembayaran dengan cara yang patut),

yaitu dengan memberikan upah penyusuan anak."

IbnuAbu Hatim meriwayatkan dari Sa' id bin Jubair meagenai penafsiran

ayat ini, bahwa ia mengatakan, "Yang dimaksud dengan firman-Nya:

# if '*i-J,ngii (Para ibu hendaklah nenyusukan anak-
anabtya)adalah berkenaan dengan laki-laki yangmenceraikan isrinya yang

mempunyai uguE @uyi) darinya. sedangkan yang mengenai firman-Nya:

#t;Y rl*" bt lapabila kamu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut), yaitu: Memberikan tambatran upah pen5nrstan."

Abu Daud di dalam Nasiklmyameriwayatkan dari Zaid binAslam
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mengenai firman-Nya,'$U'ti'#io,4|ji'j (Para ibu hendaHah

menyusulran anak-anafurya), ia berkata, "Yaitu: Wanita yang diceraikan

suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya."

Sa'idbinlvlanshtr, Ibnu Jarir, IbnuAl Mwrdzir,Al Hakim danAl Baihaqi

di dalam Sunannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ibu yang

melahirkan kandungannya yang berusia enam bulan (prematur), batrwa ia

selama dua tahrxr penr[ dan bila melahirkan kandrmgannya png
benrsia tujuh bulan maka ia menyusuinya selarna dua puluh tiga talnrn untuk

menggenapkan menjadi tiga puluh bulan (mengandwrg dan menyusui), dan

bila melatrirkan kandungannyayang berusia sembilan bulaq maka ia menyusui

bayinya itu selama dua puluh satu bulan. Kemudian ia membacakan ayat:

W!fi iqt iWt (Mengandungnya. sampai menyapihnya

adal ah t i ga puluh bul an) (Qs. Al Alzqaaf [46] : I 5).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhatrhak mengenai firman-Nya:

:;i\,r*Htt*;ri :iii *t (Dan tiewairban ayah
memberi malan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rufl,
ia berkata, 66-Yaifu- 

sesuai dengan kelapangan rezekinya"

Abu Daud di dalarn.l/as iklmyadan IbnuAbu Hatim meriwayatkan

dari Zaid binAslam mengenai fi mran-Nya, :i iS i 9't 6 rf t\:a) t iQ3 <)

+"(Janganlah seorang ibu menderita kesengsaroon iorrra anaknya

dan jangan pula. seorang oyah karena anabtya), ia berkata, "Ia tidak

boleh menyerahkan anaknya itu kepada ayaknya, padahal ayatrnya si anak

itu tidak menemukan orang yang dapat menyusuinya. Dan si ayah pun tidak

boleh menyakiti perasaan ibunya si anak denganmengambil anaknya darinya,

padatral ibunya si anak wajib menyusuinya-"

i$i ,rls9 ldan ahli waris pun)ia berkata "Yaitu walinya si mayat."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha', Ibrahim dan Asy-Sya'bi

mengenai firman-Nya: 1$i uli,i ldan ahli waris pun)ia berkat4 "Yaitu:

Ahli waris si anak 
-berkewaj 

ibar- memberikan nafkatr kepadanya"
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Abdurrazzaq dan AM bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari

QatadalLdaniamenambahkan:Bilaaphn5rasianaktidak harta"

yainr sebaq,ak upah penyusun yang semestin5na diAng$mg oleh aphqra si

anak-

Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ab&rrazzaq danAM bin Humaidjugp meriwaya*an senpa dari Ibnu Sirin

Ibnu Jalir merirrayatkan dari Qabishah bin Danaib mengenai firman-Nya:

U.:tL?Ai Ft (dan ahti waris pun berkntaiiban demikian), ia

berkata 33-f4i6t- atrli waris si anak."

Waki'juga meriwayadran senrpa itu dariAbdullah binMughaftl.

Ibnu Al Mpndzir, Ibnu Abu Hatim.6-41 Sailreqi meriwayatkan dari

IbnuAbbas mengenai firman-Nya , Eis'jyorfSi }tt (danahliwaris

pun berkewajiban demikian), ia berkata, "-Yaifi.r- tidak menyusatrkan

oranglain"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya:

9tl,ai $tJ 63 plpabila keduanya ingin merryapih [sebelum duo tahunfl,

ia berkata, "-Yakni- al fithaam (menyapih)." Abdunazzaq, AM bin

Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

"Bennusyawaratr rmtuk yang ktuang dari dua tatnrn, maka si ibu tidak boleh

menlapihryra, kecuali b,ila ayahnla si anak menyetujui. Dan si qnah prur tidak

bolehmemerinhtrkanuntukmenyapi[kecualibilaihrn5rasianakmen5rcttrjui."

Ia juga meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya:

;-Uii'fuP i ];J ag (Dan jiko konu ingin analonu disusukan

oleh ormg lain) iabt*at4"Kepada iburya si anak itu sendiri atau kepada

wanita lainnya. & $ *, tt-r. i$ @ata tiaa* oda dosa bagimu

apabila lcamu memberiion), yakni bila memberikan upatrnya. F;V
yakni: Memberikan"
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