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SURAH ASY-SYUURAA

Surah ini terdiri dari lima puluh ayat, dan ,"-ur*yu
makkiyyah (ditgrunkan di Mekah). Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas, ia berkata " 5;@ ; (Haa Miim- 'Ain Siin

Qrofl diturunkan di Mekah." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

seperti itu dari lbnu Az-Zubair. Demikian juga yang dikatakan oleh Al

Hasan, 'Ikrimah, 'Atha' dan Jabir. Diriwayatkan juga dari Ibnu

'Abbas dan Qatadah, batrwa suratr ini diturunkan di Mekah kecuali

empat ayat darinya diturunkan di Madinatr, yaitu: Jt# r& f$"1< S
oAi,l'r:';rli (Katalcanlah, 'Aht tidak meminta ftepadamu sesuatu upah

pun atas seruanht ftecuali knsih snyang di dalam ftefteluargaan.' (ayat

23)) hingga akhir."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi.tlatim, Nu'aim bin Hammad dan Al

Khathib meriwayatkan dari Arthah bin Al Mundzir, ia menuturkan,

"seorang lelaki datanng kepada Ibnu 'Abbas, sementara saat itu ada

Hudzaifah bin Al Yaman di sisinya, lalu lelaki itu berkata,

'Beritahulah aku tentang penafsiran: ili@; (Haa Miim. 'Ain

siin Qaafl., Namun Ibnu 'Abbas berpaling darinya. Kemudian lelaki

itu mengulangi lagi perkataannya, namun Ibnu'Abbas tetap berpaling

darinya. Lelaki itu mengulanginya lagi hingga tiga kali, namun.Ibnu

'Abbas tidak menjawab, maka Hudzaifah berkata kepada ,{elaki
tersebut, 'Maukah aku beritahukan kepadamu, mengapa ia tidak

menyukainyd? Ayat itu diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki

dari katangan keluarganya yang bernama 'Abd Ilah atau 'Abdullah.
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Suatu ketika ia singgatr di ke salah satu tepi singai timur lalu

membangun dua kota di sana, dimana kedua kota itu dibelah oleh

sungai tersebut. Di sana banyak berkumpul orang-orang yang lalim

lagi keras kepala.

Ketika Allah memberitahukan runtuhnya kerajaan mereka dan

terputusnya kekuasaan mereka serta masa mereka, Allah mengirimkan

api ke salah satunya di malam hari, lalu menjadi hitam gelap karena

terbakar, seakan-akan tidak pernah ada tempat tinggal di sana.

Sementara (penguhi) tempat yang satu lagi merasa heran, bagaimana

itu bisa sirna dengan cepat. Kemudian siang harinya dengan cepat di

tempat itu terlah berkumpul para pelaku kesewenang-wenangan,

kemudian Allah membenamkannya bersama mereka semua. Itulah

firman-Nya, fi@ ; (Haa Miim. 'Ain Siin Qaafl, yakni kekuatan

dari Allah, fitnah 
$an hukuman bagi semua, yakni sebagai keadilan

dari-Nya. gr yakni 'tti;," (akan terjadi). ri adalah kedua kota tersebut."

Saya katakan: Hadits ini tidak shahih dan tidak valid, bahkan kuat

dugaanku bahwa ini termasuk hadits-hadits palsu lagi dusta. Faktor

yang mendorong orang memalsukannya adalah karena banyaknya

permusuhan antar negeri secara furun temurun yang terus menyelimuti

mereka.

Abu Ya'la dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan -dengan sanad

yang dinilu dha'if oteh As-Suyuthi, bahkan menurut saya sanadnya

palsu dan matannya juga dusta- dari Abu Mu'awiyah, ia berkat4

"'IJmar bin Khaththab naik ke atas mimbar lalu berkata, 'Wahai

mansuia, adakah seseorang dari kalian mendengar Rasulullah $
menafsirkan: $i@ ; (Haa Miim. 'Ain Siin Qaafl?' Maka

berdirilah Ibnu 'Abbas lalu berkata, 'Segungguhnya j- adalatr satu

satu nama Allah.' 'IJmar berkata, 'Lalu g?' Ia menjawab ,' )jf'j(,Jtt ;p-O

):ti.it"iJr.ii (Yang telah disebut itu menyaksikan 'adzab saat perang

budri' '(Jmar berkata lagi, 'Lalu ou?' lamenjawab, 'iSf;.tbi$ $f;t
i{i-,# @an orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui
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ke tempat mana mereka akan kembali. (Asy-Syu'araa' 126l: 227)).

'Umar berkata lagi, 'Lalu d?' Ia diam, lalu berdirilah Abu Dzar

kemudian menafsirkan sebagiamana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas,

lalu berkata, 'r.! adalatr,.r"dt 
"#oi 

,fl'At 62bst (bencana dari langit

yang menimpa manusia)."

Ibnu Katsir mengatakan tentang hadits yang pertama, bahwa

itu gharib, aneh lagi munlcar. Sementara hadits kedua lebih gharib

dari hadits yang pertama. Adapun menurut saya (Asy-Syaukani),

batrwa keduanya palsu dan dusta.

,affi;fi,

7 :'1^

,$f(,:;6Atg_,

3

3,ftfit Af, ui,j( Jb $yd ALK @ P @ ;
@ all( tfi i;U'ii a-u; qgiJt( a6,{ @ )S{r

#,tjn;?-/ 2-J z
'3 ;|1'"KSS;?^LL.J 

I I
,J b+-14 {.>-<j;ua_Lial''";r4,'{:'i3K3

€)1 36rt'j it Li:li ai*i,2 A <,i yrqS "r;S

#,AuS i* U{tl:,#5 =Fi"uy3-!l'ui:6
"$ u?rt,ls$9Vet;3 +.*l
,,3i,t brt 

^!$ 
Ob; "ri ${ 6$ l;'" 3r}'6;,

:rfr ,tit1i n lr. i, i.Jii"rSA ffAfifr M 1;

p-iffi 6i@'3*il,Tg'fi {};sA';rtJ*t';
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';rt .tj g gK J1r,6*$ *S;zti;96@
b

, ,z1l z)z )) .,

C?-" -*s "-?
itil ;"t{s:1i-tr$"

s@
"Haa Mibn'Ain Siin Qaaf,Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada

orang-orang yang sebelum kam*Kepunyaan-Nyalah apa yang ada

di langit dan apa yang ada di buml Dan Dialah Yang Maha Tinggi
lagi Maha Besar.Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya
(karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertosbih serta

memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang
ada di buml Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang
Maha Pengampun lagi lllaha Penyayang.Dan orang-orang yang
me n g amb il p e lin dun g-p e lin d un g s e loin Allah, Atlah me n g aw as i

(perbuatan) mereka; dan kamu (hai Muhammad) bukanlah orang
yang dis erahi me ngaw asi mere ka D emikianlah Kami wahy ukan
kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi

peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk
(negeri-negeri) s eke lilingny a s erta memberi peringatan (p uta)

tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya
Segolongan masuk surga dan segolongan masuk nerakuDan kalau
Allah menghendaki niscaya Allah menjadihan mcreka satu umat

(saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya
ke dalam rahmat-Nya Dan orang-orang yang zhalim tidak ada bagi

mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang
penolong-Atau patutkah mereha mengambil pelindung-pelindung

+$ rtgtujrt"jjfr;:<:' Wll;Kxrg,v

/a/t ?l

i-iYl
M
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selain Allah? MakaAllah, Dialah Pelindung (yang sebenarnya),
dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dtia adalah
Maha Kuasa atas segala sesuatuTentang sesuatu apa pun kamu

berselisih, maka putnsannya (terserah) kepada Atlah. (Yang
mempunyai s{at-s{at demikian) itulah Allah Tuhanku Kepada-
Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kemball(Dia)
Pencipta langit dan buml Dia menjadikan bagi kamu dari jenis
kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak

p os ongan-p as angan (p ula), dij adikan-Ny a kamu ber kemb ang biak
dengan jalan itu Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia,

dan Dia-lah Yang Maha Menddngar lagi Maha
Melihat Kepunyaan-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi; Dia

melapangkan rezeki bagi siapayang dikehendaki-Nya dan
menyempitkan(nya). S es ungguhnya Dia Mah a Mengetoh ai s egala

sesuatu." (Qs. Asy-Syuuraa Pzlz t-12')

Firman-Nya, 5;@ ; (Haa Miim. 'Ain Siin Qaaf).
Pembahasan tentang pembukaan-pembukaan yang seperti ini telatl

dipaparkan. Al Hasan bin Al Fadhl pernatr ditanya, "Mengapa @ ;
i; terpisatr sedangkan GZr*-z- (Qs. Maryam [19]: l) tidak
terpisah?" Ia menjawab, "Karena ia termasuk suratr-surah ;
sehingga berlaku padanya apayarrg berlaku pada suratr-surah lainnya
yang serupa dengannya. Jadi seakan-akan -f- adalatr mubtada' darr

lii sebagu khabar-nya, dan keduanya dihitung dua ayat, sedangkan

sudara-saudaranya seperti: ;;4Z (Qs. Maryam [19]: 1), jr (Qr.

Ar-Ra'd tl3l: l) dan.fit (Qs. AI A'raaf [7]: 1) dihitung satu ayat."
Pendapat lain menyebutkan, karena para ahli takwil tidak berbeda

pendapat mengenai ,?1rr-z- dan saudara-saudaranya sebagai huruf
at-tahajji (huruf-hwuf yang dieja), tidak ada pendapat lain. Namun
mereka berbeda pendapat mengenai -l-, dimana suatu pendapat
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menyebutkan, bahwa maknanya 'p-; adalah L;at (memutuskan),

sebagaimana yang telah dikemukakan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa g adalah |1,9 1t"**ahan-
Nya), 1 adalah iSiri (kebaikan-Nya), gadalah 'aJ, (ilmu-Nya), gr

adalah 66i lkilauan-Nya) dan d adalah 'd,-$33 (kekuasaan-Nya), Allah

bersumpah dengannya. Dan ada juga yang mengatakan pendapat

lainnya yang dipaksakan, tanpa ada dalil yang menunjukkannya dan

tidak ada hujjah yang menjadi dasarnya, bahkan tidak ada pula yang

menyerupai hujjatr. Sebelum ini telah kami kemukakan apa yang

diriwayatkan mengenai igi, namun tidak ada asalnya. Yang benar

adalah apa yang telah kami sampaikan kepada anda di dalam

pembukaan surah Al Baqarah.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa keduanya [yakni i- dan

6.,i1 aaa dua nama untuk surah ini. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ini satu nama. Berdasarkan pendapat yang pertama, maka

keduanya adalah khabar unutk mubtada' yang dibuang. Dan

berdasarkan pendapat yang kedua, bahwa ini sebagai satttkhabar dari

mubtada' yang dibuang itu. Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas

membacanya: d- {.t.
'--g 3"ft 8i & nr$( J6 $y-rry- qK (Demikiantah Attah

Yang Maha Perknsa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu

dary lrepada orang-orang yang sebelum lcamu). Ini redaksi kalimat

permulaan yang tidak terkait dengan yang sebelumnya. Yakni: seperti

pewahyuan yang diwahyukan kepada semua nabi dari kitab-kitab

Allah yang diturunkan kepada mereka yang mencakup seruan kepada

tauhid dan pembangkitan kembali itulah diwahyukannya surah ini

kepadamu, hai Muhammad. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ;-
ji.i@ juga diwahyukan kepada para nabi sebelum beliau, sehingga

kata penunjrrk AIK (Demikianlaft) menunjukkan kepada hal tesebut.
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Jumhur membacanya, i-?J, dengan lasrah pada fuaa' dalam

bentuk bina' lil fa'il, yaitu Allah. Mujahid, Ibnu Katsir dan Ibnu

Muhaishin membacanya denganfathah dalam bentuk bina' lil maf'ul,

dan yang memerankan pada posisi fa'it adalah dhamir tersembunyi

yang kembali kepada 4K Perkiraannya: t{lil.'$,?i:ti-ili U;|1+
(ieperti pewahyuan itulah diwatryukannya itu kepadamu). Atau yang

memerankan pada posisi fa'il adalah '4LQrepaaamu); atau kalimat

tersebut, yakni: Uir r.ii ''Ji- Ai-(diwahyukan kepadamu lafazh ini),

utuu lr;jir rii ar;i1 .rrj (diwalryukan kepadamu Al Qur'an ini); atau

mashdar .i$,
Marfui-nya lafazh'ri( k*"tu sebagai fa'il wfiudr- f it yang

dibuang. Seakan-akan dikatakan: Siapa yang mewahyukan? Lalu

dijawab: {;XjrAli{;'i (Aittah Yang Maha Perkasa lagr Maha

Bijalrsana). Adapun qira'atr Junhur, cukup jelas latazfa dan

maknanya. Hal serupa ini telatr dikemukakan ddarn pembahasan

firman-Nya, 4C{$ $ifirq.5&- (di sana bertasbih (menyucitran)

nama-Nya pada walau pagi dan petang. (Qs. An-Nuur [2a]: 36)).

Abu Haiwatr, Al A'masy dan Abban membacanyu, ,gi (Kami

watryukan), sehingga kalimat 1{,i:3;fi';iti (Allah Yang Maha

Perlcasa lagi Maha Bijaksana) berada pada posisi nashab. Maknanya:

Kami watryukan lafazh ini kepadamu.

Fl'#'ft|6'il1.6qti3l.1YIi(Kepunyaan-Nyatahapa
yang ada di langit dan apayang ada di bumi. Dan Dialah Yang Maha

finggt lagi Maha Besar). Allah $ menyebutkan sifat ini bagi Diri-

Ny4 yaitu kepemilikan semua yang ada di langit dan di bumi untuk

menunjukkan kesempurna{ul kekuasaan-Nya dan berlakunya segaala

pengaturan-Nya terhadap semua makhluk-Nya.

'W:;'q Oft-LfSii3 (Hampir saia langit itu pecah

dari sebelah atasnya (karena kebesaran Tuhan)). Jumhur

membacanya: lK, dengarr taa' bertitik dua di atas, demikian juga

TAFSIR FATHUL QADIR



3',ik, mereka membacanya dengan taa' bertitik dua di atas serta

tasydid pada thaa'. Sementara Nafi', Al Kisa'i dan Ibnu Wutsab

membacanya: i6j- dan is"L'iL, dengan yaa' padakeduanya. Sedangkan

Abu 'Amr, Abu Mufadhdhal, Abu Bakar dan Abu 'Ubaid

membacanya: (rfiii, dengatyaa'bertitik dua di bawah. '
Nuun dari ]r Lit)i seperti firman-Nyu oJJ;iifsitiy(t4pabila

langit terbelah. (Qs. Al Infithaar [82]: 1)). 

"-h$t 
artinya '6t:;3t

(pembelahan). Adh-Dhahhak dan As-Suddi berkata " <r;k-yakni
menjadi terbelah/terpecah karena keagungan dan kebesaran Allah di
atasnya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa makanya: hampir saja

masing-masing langit itu terbelah di atas langit yang berikutnya

karena perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allatr
memiliki anak. Pendapat lain menyebutkan, bahwa '"45 62 artinya

dari atas bumi. Pendapat yang pertama lebih tepat.

Lafazh 4pada kalimat 'W:;,4(dari sebelah atasnya) untuk

ibtida' al ghayah (permulaan tapal batas), yakni terbelahnya itu
dimulai dari sebelah atasnya. Al Akhfasy yunior berkata,

"Sesungguhnya dhamir-nya kembali kepada kumpulan orang-orang

kafir, yakni dari sebelah atas kumpulan orang-orang kafir."
Pemaknaan ini sangat jauh dari mengefla.

Alasan dikhususkannya arah sebelah atas karena lebih dekat

kepada tanda-tanda agung dan ciptaan-ciptaan yang hebat, atau ini
sebagai bentuk mubalaghatr (untuk menunjukkan sangat), seakan-akan

perkataan orang-orang kafu itu walaupun datang dari arah bawah tapi
berpengaruh ke sebelah atas, maka pengaruhnya di sebelah bawah

lebih pasti lagi.

G; #,'bi.#-'.,,K4J5 6"" malail@t-malaikat bertasbih

serta memuji Tuhannya), yah,m mensucikan-Nya dari segala yang

tidak layak dan tidak boleh bagi-Nya, sambil menyanjungkan pujian
kepada-Nya. Suatu pendapat menyebutkan, tasbih ini menempati
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posisi keheranan, yakni: mereka heran terhadap keberanian orang-

orang musyrik terhadap Allatr. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

makna 6 *, adalah 4l i1(dengan perintah Tuhannya),

demikian yang dikatakan oleh As-Suddi.

,6{i O tA <-u};::$ (dan memohonkan ampun bagi orang-

orang yang ada di bumi), yakni bagi para harrba Allah yang beriman.

Yaitu seperti pada firman-Nya, lyt;'e-lllttii:ft (serta memintakan

ampun bagi orang-orang yang beriman. (Qs. Ghaafir [a0]:. 7)).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa istighfar dari mereka bermakna

usatra yang bisa mendatangkan ampunan bagi mereka dan

ditangguhkannya hukuman bagi mereka, ini karena keinginan mereka

terhadap keimanan orang-orang kafii dan taubatnya orang-orang yang

fasik, sehingga ayqt ini bersifat umum sebagaimana ztrahirnya

lafailtnya, tidak khusus bagi orang-orang yang beriman walaupun

terutamanya adalatr mereka.

€)l 3*$'i';if ii{1 g"gotlah, bahwa sesunssuhnya Altah

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), yakni banyak

memberikan ampunan dan rahmat bagr para pelaku ketaatan dan bagi

para wali-Nya, atau bagi semua hamba-Nya. Karena penangguhan

penghukuman orang-orang kafir dan orang-orang maksiat merupakan

salatr satu bentuk ampunan dan rahmat-Nya.

'#5 .*j, qltiit lrit (oon orang-orang yang mengambit

pelindung-pelindung s elain Allah), yakni berhala-berhala yang mereka

sembah. F* Wfi Q4ltah mengawasi (perbuatan) mereka), yakni

mengawasi perbuatan-perbuatan mereka untuk membalas mereka

dengan itu.

#a # -AUS (dan knmu (hai Muiammad) bukanlah

orang yang diserahi menganasi mereka), yakni pengawasan terhadap

mereka tidak diserahkan kepadamu sehingga engkau berhak

menghukum mereka, dan pemberian petunjuk mereka juga tidak
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diserahkan kepadamu. Adapun kewajibanmu hanyalah

menyampaikan. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa hukum ayat ini

dihapus oleh ayat pedang.

$;e4,AliG:;fAL;g (Demiaantah Kami wahyutmn

kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab), yakni seperti pewatryuan

itulah Kami mewahyukan kepadamu. Lafa^ Gt;j adalah maf'ufGiJ
(Kami walryulcan kepadamu). Maknanya: Kami turunkan kepadamu

Al Qur'an dalam batrasa Arab dengan bahasa kaummu, sebagaimana

Kami utus setiap rasul dengan bahasa kaumnya.

agt?S# @upaya lcamu memberi peringatan kepada

ummul Qura), yaitu Mekah, dan maksudnya adalatr penduduknya. ii|
(1; laon penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya), yaitu manusia-

manusia di sekitarnya. Maful keduanya dibuang, yakni: supaya kamu

memberi peringatan kepada tentang adzab.

4i; j$5 lserta memberi peringatan (puta) tentang hari
berkumpul (kiamat)), yakni: dan supaya kamu memberi peringatan

tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat, karena haii itu saat

dikumpulkannya para makhluk. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

maksudnya adalatr hari berkumpulnya roh dengan jasad. Pendapat lain

menyebutkan, yakni: berkumpulnya yang zhalim dengan yang

dizhalimi. Pendapat lain menyebutkan, yakni: berkumpulnya yang

beramal dengan amalnya. .

*i6'1 (yang tidak ada lceraguan padanya),yakni ,--i tJ3 f
(yang tidak ada keraguan padanya). Kalimat iri mu'taridhah yang

menegaskan apa yang sebelumnyao atau sifat untuk 6!i4 <nart
berlatmpu[), atau selagai haal $eterarrgan kondisi) darinya.

#iQb;3'A4b; (segolongan masuk sursa dan

segolongan masuk neralca). Jumhur membacanya dengan me-rafa'-
k* b; di kedua tempabrya karena sebagai mubtada' dan lchabar-nya

adalah jaar dan majrur. Dibolehkannya mubtada' dalam bentuk
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nakirah (indefinitive) karena konteksnya konteks perincian. Atau

marfu'-nya b.f ini karena sebagai khabar yang diperkirakan adanya

kata sebelumny4 yakni: yJJt ebri re: {at e",9-} & tai antara

mereka ada segolongan yang masuk sgrga dan di antara mereka ada

segolongan masuk neraka). Atau karena sebagai khabar dari, mubtada'

yang dibuang. yaitu dhamir yang kembali kepada orang-orang yang

dikumpulkan yang ditunjukkan oleh lafaztr f[ @erkumpul) D/akni

dari #i;- (hari berhtmput)). Yakni: I, jI Gb1:Nr,ibi,"A
(mereka itu segolongan yang masuk surga dan segolongan masuk

neraka).

Zaid bin 'Ali membacanya: t-it-j, dengan nashab di kedua

tempatnya karena dianggap sebagai haal (keterangan kondisi) dari

kalimat .yang dibuang, yakri: mereka bergolong-golongan ketika

kondisi mereka seperti itu. Al Farra' dan Al Kisa'i membolehkan

nashab dengan perkiraan: Gt:l t{a.(supaya kamu memberi peringatan

kepada golongan).

{ri4AffAa$M 5i (Dan tralau Attah menghendaki

niscaya Atlah menjadikan merefta sata umat (saia)).Adh-Dhahhak

berkat4 "(Yakni) pemeluk satu agama, baik berada di atas penunjuk

ataupun di atas kesesatan." Akan tetapi mereka berpecah belah

menjadi bermacam-macam agama sesuai dengan kehendak azali-Nya,

dan itulah makna firman-Nya, .#o-{q,;Jr.lr{-JJ (tetapi Dia

memasuklcan orang-orang yang dikehendaki-Nya fte dalam rahyat-

Nya),yakni ke dalam gama yang benar, yaitu Islam.

#{; pj * {U 'oA6V (Dan orans-orans vang zhalim

tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula sqorang

penolong), yakni oraflg-orang yang musyrik, bagi mereka tidak ada

seorang pelindung pun yang melindungi mereka dan adzab, dan tidak

ada seorang penolong pun yang menolong mereka dalam kondisi itu.

Ini seperti firman-Nya, etiJi:F #Xii6ii (Katau Allah

menghendaki tentu saja Allah meniadikan merekn semua dalam
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petunjuk. (Qs. Al An'aam t6l: 35)) dan firman-Nya, 'tr\4gc'4i1

tb'.f",r- (Dan tralau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan

kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya. (Qs. As-Sajdah [32]: 13)).

Di sinilah terjadinya bantah membantatr di antara kedua

golongan yang saling mengunggplkan apa yang ditempuh oleh para

pendatrulu mereka lalu diikuti oleh orang-orang yang setelah mereka.

Namun tidak ada gunanya kita menyebutkan itu di sini sebagaimana

kebiasaan dalam penafsiran kami, karena inilah penafsiran para salaf

yang berjalan bersama kebenaran dan bertopang pada nonna-norma

yang mulia. Yang jelas, bahwa hal itu diketatrui dari keteguhan

kakinya dan keterlepasan hati, daging dan darahnya dari fanatisme.

Kalimat X.l;I..*i'ulIfi J g.tou potuttwh mereka mengambil

pelindung-pelindung selain Allah?) adalah redaksi kalimat permulaan

yang menegaskan apa yang sebelumnya yang berupa penafian

pelindung dan penolong bagi orang-orang yang ztralim. if ai ini

terputus yang diperkirakan sebagai ,li @atka") yang menunjukkan

peralihan redaksi dan hamzah (partikel tanya) yang menunjukkan

pengingkaran, yakni: bahkan apakatr orang-ornag kafir itu mengambil

pelindung-pelindung selain Allah yang berupa berhala-berhala yang

mereka sembah?

'$t;';tt (Maka Allah, Dialah Pelindung (yang sebenarrrya)),

yakni: Dialah yang layak dan berhak mereka jadikan sebagai

pelindung, karena Dialah yang Matra Pencipta, Yang Maha Pemeri

Rezeki, yang mendatangkan madharat dan yang mendatangkan

manfaat. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa faa' ini sebagai

penimpal kata syarat yang dibuang, yaitu: jika mereka benar-benar

ingin mengambil pelindung, maka Allah adalatr pelindung yang

sebenarnya.

fil@" Dia),yakni dari dari perihal-Nya, batrwa Oiu &fii$-
3-StAge'Ft (menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia
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adalah Maha Kuasa atas segala. sesuatu), yakni kuasa atas segala

kemampuan, maka Dialah berhak dikhususkan dengan ketuhanan dan

disendirikan dengan ibadah.

i,f j;i,tkS 16 o: *iivAVS (Tentang sesuatu apa pun

lramu berselisih, maka prt^on ryo (terserah) trepada Altah). Ini

bersifat umum mengenai segala urusan agama yang diperselisihkan

oleh para hambq maka keputusannya terserah kepada Allah',dan

dikernbalikan kepada-Nya. Allah akan memberikan keputusan dengan

keputusan-Nya kelak pada hari kiamat dan memberikan keputusan di

antara orang-orang yang saling berselisih. Saat itulah akan tampak

mana yang benar dan mana yang bathil, dan dapat djbedakan antara

golongan stuga dan golongan neraka.

Al Kalbi berkata, " r6g*.ff(3 (Tentang sesuatu apa

pun lramu berselisih) dari urusan-unrsan agama, maka keputusannya

terserah kepada Allah. Dialah yamg akan memutuskannya." Muqatil

berkata, "sesungguhnya sebagian penduduk Mekatr mengingkari Al

Qur'an dan sebagian tainnya mengimaninya, lalu turunlah ayat ini."

Penyimpulannya berdasarkan keurruman lafaz}r., dan bukan

berdasarkan kekirususan sebabnya. Bisa dikatakarU bahwa makna

$1$ii3e (maka putwannya (terserah) kepada Allah), batrwa

perkara itu dikembalikan kepada Kitab-Nya, karena Kitabullah

mencakup hukum-hukum di antara para hamba-Nya mengenai apa-

apa mereka perselisihkan. Maka ayat ini bersifat umum mencakup

semua perkara agama yang diperselisihnya, dan bahwa itu semuanya

dikembalikan kepada Kitabullatr, Ini seperti firman-Nya, e,FQ'i;p oE

;ilftitiJyij$ lXemudian jitra tamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, maka trembalikanlah ia lcepada Allah (Al Qur-an) dan Rasul

(sunnahnya). (Qs. An-Nisaa' [a]: 59)).

Allah & telah menetapkan bahwa agama (yang diridhai-Nya)

adalah Islam, bahwa Al Qur'an adalah benar, bahwa orang-orang yang

beriman di surga dan orang-orang kafir berada di neraka. Namun
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ketika orang-orang kafir tidak mengakui bahwa itu benar kecuali nanti

di akhirat, maka Allah menjanjikan itu kepada mereka pada hari
kiamat.

'&tt (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) rtutah) Dzat
Yang Matra Bijaksana dengan keputusan ini. aiUj 4';;'.n
(Allah Tuhanht. Kepada-Nyalah aht bertawaklcat), aku bersandar

kepada-Nya dhlam semua urusanku, tidak kepada selain-Nya, lalui
aku memasrahkan segala urusanku kepada-Nya, ,5 *f, @an
lrepada-Nyatah aku trembali),yakni alar kembali dalam segala sesuatu

yang aku hadapi, bukan kepada selain-Nya

.6'il5 eiiSl 3L'6 (@ia) Pencipta langtt dan bumi). Jumhur
membacanya dengan ralb' W6l karena dianggap sebagai Htabar
lainnya untuk '&jt,atau sebag u khabar dari mubtada'yang dibuang,

atau sebagar mubtada' yang Hwbar-nya adalah kalimat setelatrnya"

atau sebagu na't untuk ,j.j karem idhafah-nya murni. Sementara

kalimat +$ ,lg tUj slL lXepada-Nyalah alru bertawatrtrat dan

kepada-Nyalah aht kembali) adatatr kaimat mu'taridhah antara sifat
dan maushuf-nya. Z,aidbin 'Ali membacanya: ,fti, dengan jarr karena
dianggap sebagai naloli pada kalimat iit{ 4 (terserah) kepada

Allah), dan di antara keduanya ada i'tiradh, atau sebagai badal dai-
haa'yatgterdapat padalafazh 5-{" atru r=} Al Kisa'i membolehkan
nashab sebagai seruan, dan yang lairurya membolehkan itu sebagai

pujian. ?,1i' uaarf, L+}i' llrair lpencipta; pembuat). penjelasannya

telah dipaparkan.

A;i fiit ;;';S Jli loia menjadtkan bagi kamu dari jenis
lrnmu sendiri pasangan-pasangan), yakni menjadikan perempuan dari
jenis kamu sendiri. Atau maksudnya adalatr Hawa, karena ia
diciptakan dari tulang rusuk Adam. Mujahid berkata, 'Yakni
keturunan demi keturunan."
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L.t5r;:'ii'it @"" dari ienis binatang ternak pasangan-

pasangan (pula)), yakni: dan juga menciptakan betina-betina untuk

binatang temak dari jenisnya sendiri. Atau: menciptakan untukmu

berbagai macam binatang yang berupa jantan dan betina" yaitu

delapan jenis yang disebutkan di dalam surah Al An'aam-

+b{3:X- (diiadikan-Nva lamu berkcmbang m* ae1ga1

jalan itu),y"fq *"&.(menyebarkan kamu dengan itu), dari r.ljJt
yang artinya r1ilt 6enyebilan), atau: menciptakan kamu. Dhamir pada
!€iliuntuk orang-orang yang di-khithab danbinatang ternak, hanya

saja lebih dominan yang berakal, dar. dhamir pada +.1kembali kepada

S-;,a yang ditunjukkan oleh4i'l l:F41. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa dhamir-nya kembali kepada apa yang telah disebutkan

mengenai perrgaturan.

Al Farrar, Az-Zajjaj dan Ibnu Kaisan mengatakan, bahwa

makna *'. 
!€riadalah 

9, €'iii(memperbanyak kalian dengan cara

itu), yakni memperbanyak kalian dengan menjadikan kalian

berpasang-pasangan, karena itu adalah sebab berketurunan.

Ibnu Qutaibah berkata, " )*!€33i (diiadikan-Nya kamu

berlrembang biak dengan jalan itu) yakni dengan pernikahan."

Pendapat tain menyebutkan, yakni: di dalam perut. Pendapat lain

menyebutkan, yakni: di dalarn rahim.

".-33 .ryS;4 (Tidak ada sesuatu pm yong serupa dengan

Dia). Yang dimaksud dengan penyebutan J--+Jt di sini untuk

menunjukkan penafian yang sangat dengan cara kiasan, karena bila

yang seimbang saja tidak ada *rkl VanS ap$agi yang semisal lebih

tidak ada lagi. Ini seperti ungkapan: J*! I 3,U.9 (orang sepertimu tidak

akan pelit), dan itii,:J'$:# (orang selainmu tidak dermawan).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kaaf di sini [ya$i pada kalimat

-rfsadalah tambahan untuk penegas. Yakni: ;g +;i 6ia* uau

sesuatu pun yang serupa dengan Dia). Pendapat lain menyebutkan,
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ri bahwa j ! ai sini adalatr tambahan, demikian yang dikatakan oleh
Tsa'lab dan yang lainnya, sebagaimana dalam firman-Nya, VJt, ig
.*1-,t;X;2, (Maka iika mereka beriman kepada apa yang ka*u
telah beriman lcepadanya. (Qs. Al Baqaratr l2l: 137)),yakni yr&\ 6,
(kepada apa yang kamu telatr beriman kepadanya). contohnya u"up*
Aus bin Hujr:

"#)'*; .Jw-,p 
+.St t :L,i; *,

."Para korban itu bagaikan batang-batang pohon

yang ditutupi oleh hujanyang mengucur.,,

Yakni g:l:--l-l @agaikan batang-batang). pendapat yang
pertama lebih tepat, karena kiasan termasuk hal yang biasa dilakuka
oleh orang Arab. Contohnya ucapan seorang penyair:

,!,w, d e/;-:i*f: ,pt ,F ;
*Tidak ada pemuda yang serupa dengan Zuhair,

yang affiilabtya menyetarainya dalam berbagai keutamaan.,'

Penyair lainnya mengatakan,

Grtb ;tlt JL ,p n'os. oti*i;t ,fi- ,p,y ,p
"(Jntukyan$ seperti Laita ,rrr'or*, rela membunuh dirinya,

walaupun Laila tetap membuatryn putus osa lagi kelaparan.,,

Penyair lainnya mengatakan,

*i'a ,/81 GW rJ"ii:ai'-|Al s:y*: i;'rL
a

uSa'd bin Zaid, bila kau melihat lceutamaan merelca,

malra tidak ada seorang pun manusia yang seperti mereka.,,
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Ibnu Qutaibah berkata, "Orang Arab biasa menggunakan

permisalan sebagai ukuran diri. Yaitu dengan mengatakan, 'JG|-I d;'Lj.'i 
(orang sepertiku tidak pantas dikatakan begini), yakni: ini tidak

pantas dikatakan kepadaku.'

Abu Al Baqa' berkata me'raiih-kat pendapat yang

mengatakan bahwa kaaf tersebut adalah tambahan, "Jika itu bukan

tambahan, maka bisa menyebabkan mustatrilan, karena maknanya: 'ol

"H r${j{tl& ii 6agaimana ada penyerupa baginya padahal tidak

ada penyerupa bagi penyerupanya), di sini ada kontradiksi. Karena

bila ada penyerupa baginya maka ada penyerupa untuk penyerupanya-

Padahal penetapan penyerupa bagi Allah & adalah mustahil." lni

perkiraan yang baik, akan tetapi tertolak oleh apa yang telah kami

kemukakan, bahwa redaksi ayat ini di luax lingkup kiasan. Orang yang

memahami ayat yang mulia ini dengan sebenar-benarnya pematraman

dan mencermatinya dengan sebenar-benamya pencermatan, maka

akan berlalu saat terjadinya perselisihan mengenai sifat-sifat dengan

cara yang putih bersih. Dan akan bertarnbatr pengetahuan bila

mendalami makna firman-Nya, ii$'efi it @"" Dia-lah Yang

Maln Mendengar lagi Maha Melihat), karena ini adalah penetapan

setelatr penafian adanya penyerupa. Ini mengandung penyejuk

keyakinan dan penenteram dada serta penenang hati. Karena itu,

watrai pencari kebenaran, camkanlah hujjah yang terang dan bukti

yang kuat ini, karena dengan itu anda bisa menghancurkan banyak

bid'ah dan membungkam banyak pemuka kesesatan, dan juga

membungkan banyak golongan yang mengada-ada. Apabila bila anda

tambah dengan firman Allah &, 4.*5&{j @edangtmn tlmu

merelra tidak dapat meliputi ilmu-Nya. (Qs. Thaahaa [20]: ll0)),
karena pada saat itu anda telah mengambil kedua ujung tali yang

mereka sebut ilmu kalam dan ilmu ushuluddin.

,b, riS, 4* Y L*,#*l:* G v t:4i'ee L; )
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" Biarlranlah perampolcan darimu diterialckan di kamar-kamarnya,

alran tetapi kisah sesuatu adalah kisah banyakperjalanan.,,

,fr<i6o-g$t34!i,X(Kepunyaani-Nya-lahperbendaharaan
langit dan bumi), yakni: r-;ij)? (perbendaharaan-perbendaharaan

langit dan bumi) atau -,r4r,4$ (kunci-kunci langit dan bumi).
penjelasarurya telah dipaparkan di salam surah Az-zurman yaitu
jarnak aari L*1i1, yaitu ir-;lir (kunci), kata jamaknya ini dibentuk
menyelisihi qiyasnya. .An-Nuhas berkat4 "Dzatyang memiliki kunci-
kunci adalah yang memiliki lemari-lemarinya."

Setelatr Allah & menyebutkan batrwa kepunyaan-Nyalah
perbendaharaan langit dan bumi, selanjutnya Allah menyebutkan
tentang pelapangan dan penyempitan rezeki. Allah berfirman, J:;-
3+rp{q A(3jJi (Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang
dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya)), yakni melapangkannya
bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara para hamba-Nya, dan
menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

"* ,6,f\ rty6rrurggrhnya Dia Maha Metngetahui segala
sesuatu), maka tidak ada sesutu pun yang luput dari-Nya. cakupan
pengetahuan-Nya yang meliputi segala sesutu berarti Dia mengetahui
setiap ketaatan orang yang taat dan kemaksiatan orang yang maksiat.
Lalu Dia membalas masing-masing mereka sesuai dengan haknya,
yang baik maupun yang buruk. '

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia men-sharrih-
kannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih,
dari 'Abdullah bin 'Amr, ia menuturkan, "Rasulullah # keluar kepada
kami sambil membawa dua kitab, lalu berkata, tluj$ir ofi 6 o;Ut
(Tahukah kalian, dua kitab apa ini?). Kami menjawab, 'Tidak, kecuali
engkau memberitahu kami, wahai Rasulullah.' Kemudian beliau
mengatakan tentang kitab-yang di tangan kanannya, 'q3|H"qq $

*titi-x'efi 'b et j ,W.r|t ry.q l;b9,3r St{,airtxtit
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le'&-:Jj Qni kitab dari Tuhan semesta alam yang berisikan nama-

namapara penghuni surga dan nama-nama bapak'bapak mereka

beserta trnbilah-lcabilah mereka, Kemudian ditutupkan pada yang

teralrhir mereka sehingga tidak ditambahlcan lagi pada merelca dan

tidak dikurangi dari mereka). Lalu beliau mengatakan tentang kitab

yang di tangan kiri beliau, ltJt ,.!.lf Jif 4;l'L.6lAt'qi ui+q i6
,:t.:;l',i,,+'iEti #i,/r6'eii e #t'i t#.qt'g.6 ,Li,fs (Ini

kitab dari Tuhan semesta alam yang berisikan nama-nama para

penghuni neraka, bapak-bapak merelca dan knbilah-ftabilah mereka.

Kemudian Kemudian ditutupknn pada yang terakhir mereka sehi.ngga

tidak ditambahtrnn lagi pada mereka dan tidak dihtangi dari mereka

selamanya). Lara para sahabat beliau berkata, 'Lalu trntuk apa

beramal, wahai Rasutullatr, bila perkaranya memang sudah

ditetapkan?' Beliau bersabdq 'Lj'iJt fi+ir l/"l:e 3$ 4i.tai tsii*

|ry'ol) 1u3r $f $;'i F{ 16' tr"t:o'olt ,f ',St ,W\ft {at ,YW,
u ,y"6 \Lrsitrai lurustih lmlian dan ditatitah pclurusan, parena

sesungguhnya penghuni surga alcan ditutup dengan amalan ahli surga

walau apa pun amal yang telah diperbuatnya, dan sesungguhnya

penghuni nerakn aknn ditutup dgngan amalan ahli neraka walau apa

pun amalan yang telah diperbuatnya). Rasulullatr $ mengatakan itu

dengan kedua tangannya lalu mengesampingkannya, kemudian

b"rsubdu, *tt e"aii#t ,ib1 ,*tt'u'&, Li, (rrno, katian

telah selesai (menetapknn) para hamba. Segolongan masuk surga dan

segolongan masuk nerafta)." Setelatr mengeluarkan hadits ini At-

Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahihgharib."I

Ibnu Jarir meriwayatkan potongan hadits ini dad Ibnu 'Amr

secara mauqufpadanya. Ibnu Jarir berkat4 "Yang mauquf ini lebih

mendekati kebenaran." Saya katakan: Justeru yatg marfu' itu yang

lebih mendekati kebenaran, karena di-marfu'-kat oleh perawi tsiqah,

tshahih, At-Tirmidzi Qla\; Ahmad Qn67) dan dishatrihkan oleh Al Albani di

dalant As h- S h abi bah@8$.
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dar- di-marfu'-kan juga dengan tambahan yang valid dari jalur yang

shatrih. Status marfu'-nya hadits ini dikuatkan oleh hadits yang

diketuarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Al Bara', ia menuturkan,

"Rasulullah $ keluar kepada kami dengan membawa sebuah kitab

sambil memperhatikannya, lad mereka (para sahabat) berkata,

.Lihatlah beilau, bagaimana itu padahal beliau itu seorang yang ummi,

tidak dapat membaca' Maka Rasulullah # pott tahu, lalu bersabda,

'et3-ii ae'rr! r '$$ 
".at::&nJl'ft,t,J,ll.'gH.J,at'q o:rg ti

;ii- (Ini Htab dari Tuhan semesta alam mengenai nama-nama para

penghuni surga dan nama-nama kabilah-kabilah merelca, tidak ada

lagi tambahan dari mereka dan tidak pula dilcurangi /ori rnereka).

Dan betiau juga bersab du Jt',jlf b'&" ei' ,#t e"Ai: 'N' e'Ait
,t4t lS"golongan masuk tirgo dan segolongan masuk neralca. Tuhan

lralian telah selesai (menetapkan) amalan-amalan'para hamba).'2

'oiii$ "&'"6t,31t fidLd; e,{t1f i,.Y{tS

5u$@ 
";'4#,4e#b6sGtdJ-ql;v SS\{SX "d{iUT::'4 €' 6

-6'{Y;, c: tlfr e 3 *, e-1s "g+ i,2{ifr

20

2 Silakan lihat yang sebelumnYa.
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q;&{itt"6r4i3{:"^;Lf""H6"#56Gt
,:1 6 ti *;r b,i't e <rF6,1j'U @ U:i Ab

@ .i,+4 \ff" gi {:,;b Wi ffJ tu-'aL;;'&
{"; iaai -Jx 

4$Ys zturu oqv /I(rt d5 o 5\ fr

@+*
'tDia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyuhan

kepadamu dan apayang telah Kamiwasiathan kepada lbrahim'

Musa dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama danianganlah kamu

berpecah belah tentangnya- Amat berat bagi orang-orang musyrik

agan a yang hamu seru mereka kepadanya Allah menarik kepada

agama itu orang yang dihehendaki-Nya dan memberipetuniuk

kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).Dan mereka

(ahli kitab) tidak berpecah belah melainhan sesudah datangnya

pengetahuan kepada mereka karena hedengkian antara mereka

Kalau tidaHah harena sesuatu ketetapan yang telah ada dari

Tuhanmu dahulunya (antuh menangguhkan adzab) sampai hepada

wahtu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan

s es ungg uhnya orang-orang yang diwariskan kepada mere ka Al
Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka, bbnar-benar berada dalam

keraguan yang menggoncangkan tentang kitab ituMaka karena itu

serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebogaimana

diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu

mereka, dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang
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diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di
antara kamu Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu Bagi kami

amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu Tidak ada
pertengkaran antara kami dan kamurAllah mengumpulkan antara

kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).'Dan orang-orang yartg
membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima maka

bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka Mereka
mendapat kemurkaan @AaQ dan bagi mereka adzab yang sangat

keras-Allah-lah yang mcnurunkan kilab dengan (membawa)

kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah
kamu, boleh jadi hari Kiamat itu (sudah) dekat?Orang-orang yang
tidak beriman kepada hari Kiamat meminta supaya hari itu segera

didatangkan, dan orang-orung yang beriman merasa takut
kepadanya, dan merehayakin bahwa kiamatitu adalah benar (akan

terjadi). Ketahuilah bahwa ses angguhnya orang-orang yang
membantah terhadap terjadinya kiamat itu benar-benar dalam

kesesatan yang jauh." (Qs. Asy-syuuraa [a2l: 13-13)

Khithab pada kalimat finnan-Nya, g_4lG F-6 (Dia telah
mensyari'atkan bagi kamu tentang agama) untuk umat Muhammad

$. Yakni: Dia telah an dan menjelaskan kepada kalian
tentang agama. 4 +r&311(apayang telah diwasiatkan-Nya kcpada

Nuh), yaitu berupa tauhid, agama Islam dan pokok-pokok syari'at,
yang mana tidak ada perbedaan di antara para rasul, dan semua kitab
menyatakan sama.

,4y-95ts5| @an apa yang telah Kami wahyukan

kepadamu). yaitu Al Qur'an, syari'at-syari'at Islam dan keterbebasan

dari syirik. Pengungkapannya dengan mengunakan maushul tgilt]
untuk menunjukkan keagungan perihalnya. Dikhususkannya apa yang

diwahyukan kepada Nabi kita g dengan sebutan pewahyuan (qi)
padahal apa yang sesudatrnya dan yang sebelumnya disebutkan
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dengan menggunakan kata wasiat 1Cf5_:), maka hal ini adalah unhrk

menyatakan kerasulannYa.

(H $45'PfL;*,(;$t5'3 (dan apa vang telah Kami

wasiatlran trepada lbrahim, Musa dan Isa),yaitu syari'at-syari'at yang

diberlakukan.

Kemudian Allah menerangkan apa yang diwasiatka kepada

mereka. Allah berfimran, 'u;frW:6 Oottrt Tegakkanlah agama),

yakni tatrhidullatr (mengesakan Allah), beriman kepada-Nya, menaati

para rasul-Nya dan menerima syari'at-syari'at-Nya. 11 ai sini sebagai

mashdar. Latazh ini beserta yang setelahnya berada pada posisi rafo'

sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang. Seolatr-olah dikatakan:

Apa yang disyari'atka Allah itu? Lalu dijawab: y-"r-Jr ''-6r.f lVaitu

menegakkan agama). Atau berada pada posisi nashab sebagai badal

dai maushul, atan berada pada posisi iarr sebagai badal dari irlli,
atau sebagai penafsir karena didahului redaksi yang mengandung

makna perkataan (qaut).

Muqatil berkatq *Yakni tauhid." Mujatrid berkata, *Allatl

tidak pernah menggtus seorang nabi pun kecuali mewasiatinya untuk

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mengakui ketaatan kepada

Allah. Maka itulatr agama-Nya yang disyari'atka kepada mereka."

Qatadatr berkata, *Yakni menghalalkan yang halal dan mengharamkan

yang haram."

Diltrususkannya penyebutan Ibrahim, Musa dan 'Isa bersama

Nabi kita,$, karena mereka adalah para pembawa syari'at.

Setelatr Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan

agama, Allah melarang mereka berselisih mengenainya. Allah

berfirman, o\;rfr{i (do, ianganlah kamu berpecah belah

tentangnya), yakni: janganlah kalian berselisih mengenai tauhid, iman

kepada Allah, taat kepada para rasul-Nya dan penerimaan syari'at-

syari'at-Nya. Perkara-perkara ini telah disamai oleh semua syari'at
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dan semua agam4 maka tidak pantas untuk terjadinya perselisihan
mengenai hal seperti itu. Dan dari sini tidak ada cabang masalah yang
diperselisihkan dengan dalil-dalil yang beragam sehingga timbul
berbagai pemikiran dan pemahaman. Karena hal semacam itu hanya
boleh terjadi dalam perkara-perka yang ijtihad dan dibolehkan berbeda
pendapat.

Kemudian Allah & menyebutkan bahwa agarna yang
disyari'atkan-Nya itu terasa berat bagi orang-orang musyrik. Allah
berfirman, ,4t$i6'o"$i.5:F'j$ Qemat berat bast orans-
orang musyrik agama yang kamu seru merelca kepadanya), yakni
amat besar dan berat bari mereka apa yang kamu seru mereka
kepadanya, yaitu tauhid dan penolakan berhala.

Qatadah berkata, "Amat berat bagi orang-oftulg musyrik dan
amat keras terasa oleh mereka kesaksian batrwa tidak ada Tuhan selain
Allah semata. Iblis dan bala tentaranya disempitkan oleh ini, tapi
Allah menolongnyq meninggikannya dan memenangkannya atas

siapa-siapa yang menentangnya."

Kemudian Allah mengkhususkan paxa wali-Nya. Allatt
berfirman, M;$tr:#ffi qAan menarik .kcpada agama itu
orang yang dtkehendadNya), yakni memilih. l.-+fi [yakni dari
(g) artinya ]r-;i1i (pilihan). Makanya: memilih siapa yang
dikehendaki-Nya di antara para hamba-Nya untuk mengesakan-Nya
dan masuk ke dalam agamanya. 4- S 4ye43 (dan memberi
petunjuk lrepada (agama)-Nya orang yang lcembati (trepadi-Nya)),
yakni menunjukan kepada agamanya dan memilih untuk menyembah-
Nya siapa yang kembali kepada ketaatan kepada-Nya dan
menghadapkan ibadah kepada-Nya.

Kemudian, setelah Allah & mEnyebutkan apa yang
disyari'atkan kepada mereka yang berupa penegakkan agama dan
tidak berpecah belah di dalamnya, selanjutnya Allah menyebutkan apa
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yang memicu perpecahan dan perselisihan, dan yang akan terjadi

karenanya. Allah berfirman, ibti,lfW $.bJy'GiU$ (Dan

merelra (ahli kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah

datangnya pengetahuan kepada mereka), yakni: tidaklatl mereka

berpecah belatr kecuali karena adanya pengetahuan batrwa kelompok

itu sesat, lalu mereka melakukan perpecahan karena kedengkian

dengan mengincar kepemimpinan dan berdalih dengan kuatnya

fanatisme.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah kaum

Quraisy, karena merekalatr yang berpecatr belatr setelah datangnya

pengetahuan kepada mereka, yaitu Muhammad #. $ 1l*rrru
kcdengkian) mereka terhadap beliau. Mereka itu mengatakan apa yang

yang dikisatrkan Allah, 6'ire--j6*iU:;:!V (Dan meretra

bersumpah dengan nama Allah dengan sehtat-htat sumpah;

sesungguhnya jil@ datang kepada mereka seorang pemberi

peringatan (Qs. Faathir l35l: a\) dan firman-Nya menyebutkan, lgi
qvi-L\|frliii€ Qnaka setelah datang kcpada mereka apa

yang telah merela ketahui, lalu mereka ingkar kepadarrya. (Qs. Al
Baqaratr [2]: 89)).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah umat-

umat para nabi terdatrulu, dan bahwa mereka itu, selama lama

berselang pada apa yang mereka perselisihkan idiS@ntara mereka),

segolongan dari mereka beriman dan segolongan lainnya kafir.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr khusus

kaum yahudi dan nashrani, sebagaimana yang disebutkan di dalam

firman-Nya ,2q{i{6 );'u.igSyt}'}'u$l tl:r:' (Dan tidaHah

berpecah belah orcmg-orang yang didatanglcan Al Kitab (kepada

merelca) melainkan sesudah datang kepada mereka bulai yang nyata.

(Qs. Al Bayyinah [98]: a)).
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43 *.W"18{tS (Kalau tidaHah lmrena sesuatu

lretetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya), yaitu

penangguhan hukuman (adnb) JlJ,F'ly(sampai kepada wahu
yang ditentukan), yaitu hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan di
dalam firman-Nya, 'iL;Lg|,t (Sebenarrrya hari kiamat itulah hari
yang dijanjikan kcpada mereka. (Qs. Al Qamar [5a]: a6)). Pendapat

lain menyebutkan, yakni: hingga waktu yang telah ditetapkan Allah
untuk mengadzab mereka di dunia dengan pembunuhan ftematian),
penawanan, penistaan dan penundukkan.

tr'rr4 Qtastilah mereka tetah dibinasakan), yakni: niscaya

terjadilatr ketetapan pada mereka dengan diturunkannya adzab yang
disegerakan kepada mereka. Pendapat lain menyebutkan, yakni:

pastilah diputuskan ketetapan antara yang beriman dari antara mereka

dan yang kafir di antara mereka, dengan menurunkan adz"ab bagi
orang-orang yang kafir dan menyelamatkan orang-orang yang

beriman.

6<5 t$Jir-fr'o| <o" sesungguhnya orang-orang yang
diwarislcon kepada mereka At Kitob (Taurat dan Injil)), yaitu kaum
yalrudi dan nashrani. C+,it62 @esudoh mereka), yakni sesudatr

orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan kaum yatrudi dan

nashrani. ,i 4,i6 ri (benar-benar berada dalam keraguan

yang menggoncangkan tentang kitab itu), yakni tentang Al Qur'an,
atau Muhammad. yj Qnrosuon yang menggoncangkan), yakni

masuk dalam keraguan, karena itulah mereka tidak beriman.

Mujatrid berkat4 "Makna C$[il adalatr "#.j, (sebelum

mereka), yakni sebelum kaum musyirikin Mekatr, yaitu kaum yahudi

dan nashrani." Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

orang-orang musyrik Arab yang mewarisi Al Qur'an setelah ahli kitab
mewarisi kitab mereka: Mereka itutah yang disifati dengan sifat itu,
yaitu bahwa mereka berada dalam keraguan yang menggoncangkan

tentang Al Qur'an.
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Jumhur membacanya: lj'; Sedangkan Zaid bin 'Ali
membacany at t Ji:)i,dengan t asydid.

E\S'€G Qry (Matra karena itu serulah (merekn kepada

agama itu) dan tetaplah), yakni: maka karena perpecahan dan

keraguan yang telah disebutkan itu, atau: maka karena Allah telah

mensyari'atkan dari agama apa yang disyari'atkan-Nya, maka serulah

dan konsistenlah. Yakni serulah, seperti Prt-i A o?S (aku mengajak

kepada si fulan), 9\i.'e'tJ3(aku menga5ak untuk si fulan). Dan ini

mengisyaratkan kepada tauhid yang diwasiatkan kepada para nabi'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa di dalam redaksi ini

terdapat taqdim wa ta'khir (ada kalimat yang didahulukan di

dibelakangkan penyebutannya). Maknanya: Amat berat bagi orang-

orang musynk agama yang kamu .seru mereka kepadanya, maka

karena itu serulatr (mereka kepada agama rtu)).

Qatadah berkata, *Yakni tetaplah pada perintah Alah." Suffan

berkata "Tetaplah pada Al Qur'an." Adh-Dhahhak berkata, "Tetaplatr

pada penyampaikan risalah."

slf:'.- (sebagaimana diperintahkan kepadamu) dari

Allah. fffX 3g; (dan janganlah mengihtti howa nafsu mereka)

yang bathil dan fanatisme mereka yang menyimpang, serta janganlah

melihat kepada penyelisihan orang yang mepyelisihimu dalam

mengingat Allah.

,+ oe';X {fqUf $3 (dan katalcanlah, 'Alat

*3 ,b lur giyf .J' f*j' Gepada semua kitab yang diturunkan Allah

kepada para rasul-Nya), bukan seperti orang-orang yang hanya

beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian lainnya. LIS
fr Jfr (dan alru diperintahkan supaya berlaht ddil di antara

kamu) dalam hukum-hukum Allah ketika kalian mengadukan perkara

kepadaku. Aku tidak akan menganiaya kalian dengan menambatri atau
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mengurangi apa yang telah disyari'atkan Allah, dan aku

menyampaikan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepadaku

untuk menyempaikannya.

Laam di sini adalah laam koy (berfirngsi menunjukkan

agarlsupaya), yakni: '€4il-iit'rJJ,\'-,.Jlt r1$t cl,lcrif lacu
diperintahkan dengan apa yang diperintahkan kepadaku itu uaaUU

supaya aku dapat berlaku adil di antara kalian). Pendapat lain
menyebutkan, batrwa laam int sebagai tambahan, maknanya: 'o'-,4t

i*6 (aku diperintatrkan untuk berlaku adil). Pendapat yang pertama

lebih tepat.

Abu Al 'Aliyatr berkata, "(Yakni) aku diperintahkan aku

berlaku adil di antara kalian dalam agam4 maka aku beriman kepada

setiap kitab dan setiap rasul." 7-bahinyab bahwa ayat ini bersifat
umum dalam segala hal. Maknanya; Aku diperintatrkan untuk berlaku

adil di antara kalian dalam segala sesuatu.

{l;qfi (Altah-tah Tuhan tcami dan Tuhan kamu),yakni
sesembahan kami dan sesembatran kalian, Pencipta kami dan Pencipta

kalian.

tl6-tl (Bagi kami arnal-amal kami), yatcni pahala dan

siksanya khusus bagi kami. '44 d{$g" bagi kamu amal-amal

knmu),yakni patrala dan siksanyakhusus bagi kalian '&rL$.t{
(Tidak ada pertenglaran antara kami dan kamu), yakni tidak ada

penrrusuhan antara kami dan kalian, karena kebenaran telatr nyata dan

jelas.

Cl;.P-'iitj @aan mengumpulkan antara hita) dr padang
pahsyar. j,Zii rlfi (dan kcpada-Nyalah kembali (hta)) pada hari

kiamat, lalu Dia membalas masing-masing kita dengan amalnya.

Hukum ayat ini dihapus oleh ayat pedang. Suatu pendapat

menyebutkan,'bahwa iru khithab untuk kaum yahudi. Pendapat lain
menyebutkan, bahwa ini khithab untuk orang kafir secara{rmum.
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membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima), yakni

membantah dalam agama Allah setelah manusia menerimanya dan

memasukinya. Mujatrid berkata, "setelatr manusia memeluk Islam'" Ia

juga mengatakan, ,.Mereka adalah kaum yang berasumsi bahwa

jahiliyah akan muncul kembali." Qatadatr berkata, "Mereka adalah

kaum yahudi dan nashrani. Bantahan mereka adalah, 'Nabi kami

sebelum nabi kalian, dan kitab kami sebelum kita kalian.' Mereka

menganggap bahwa diri mereka lebih mulia karena mereka hli kitab

dan karena mereka keturunan para nabi. Sementara kaum musyrikin

berkatq $fr6i17#"4i|;1 Qrlanapah di antaro kedua

golongan (trafir dan mukmin) yang lebih baik tempat tinggalrrya dan

lebih indah tempat pertemuan(nya)?. (Qs. Maryam [19]: 73))' Lalu

turunlah ayat ini."

Maushul di sini tiy-iJ|l sebagai mubtada- darr khabar-nya

adalah kalimat yang setelahnya, yaitu: ,;; ''*'":z-:"-&# (maka

bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka), yakni tidak

tetap padanya seperti sesuatu yang lepas dari tempatnya' Dikatakan

rU;i -"+l'*tsartinya ,3r'- "4k ftujjahnya bathil). 'o"tJ\\i
uri"ru lif;1i (keterlincir an). "rp-7::bt3 artinya tempat yang licin'

'^1. 1La;S'*rV ukakinya terpeleset.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir pada it kembali

kepada Allah S, pendapat lain menyebutkan bahwa dhamir-nya

kembali kepada Muhammad $. Pendapat yang pertama lebih tepat.

{:;b ir*5 (Meretra mendapat kemurkaan (Allah)), yakni

kemurkaan yuiig b"t* dari Atlah karena bantahan mereka yang bathil'

5r#',)ti6 &i (dan bagr merelca adzab yang sangat kcras) di

akhirat.

{Uag<ry'lita5\81, (Allah-tah yans menurunkan Htab

dengan (membawa) pebenaran). Yang dimaksud dengan {I(iI i"i
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adalah jenis sehingga mencakup semua kitab yang diturunkan kepada
para rasul. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

C*l ini adalah khusus Al Qur'an. Latazh $l\terkut dengan kata
yang dibuang, yakni:'AqQii lmembawa kebenaran) .'6;styakni
iiil.lr(kebenaran). ,

IWY (dan (menurunkan) neraca (treadilan)). Yang dimaksud
dengan otFJt adalah J rijr fteadilan). Demikian yang dikatakan oleh
kebanyakan mufassir. Mereka berkat4 bahwa keadilan disebut'rtt>;
(neraca; timbangan), karena i,r;*ir adalah alat keadilan dan persamaan

di antara para makhluk. Pendapat lain menyebutkan, batrwa ir'..-*ir
adalah apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan
yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu adalah balasan, yaitu pahala bagi yang taat
dan siksa bagi yang malsiat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa it:;-'*ir itu adalatr

neraca/timbangffi itu sendiri. Allah menurunkannya dari langit dan
mengajarkan penimbangan kepada para hamba agr tidak terjadi
tindak saling menzfualimi dan mencurangi di antara mereka. yaitu
sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, 6Jlrtjl:1rf,
+3;t,&,31'tA5$l3 4SS jir,; ffrt *;ifi,,(sesungguhrrya Kai
telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa butai-buhi yang
nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca
(lreadilan) supcrya manusia dapat melaksanakan keadilan (es. Al
Hadiid l57l:25)). Pendapat lain menyebutkan, batrwa 'ttr:#r itu adalatr

Muhammad $.
+;iAAi-JX 42i-U3 (Dan tahutrah knmu, boteh jadi hari

Kiamat itu (sudah) dekat?), yakni: yakni apa yang membuatnu
mengetahui itu, mengetahui waktunya. Boleh jadi itu sesuatu yang

dekat, atau telah dekat kedatangannyq atau memiliki kedekatan. Allah
menyebutkan dengan lataz/r- d*, A;bukannya'*-;,,karena ta'nits-
nya bukan hakiki. Az-Zajjaj berkata, "Maknanya,'e-.J1.ji lot"tr3uai
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pembangkitan itu), atat: ",-r-ri lOrLSt i gy-.pl 1Uot"t 3 adi kedantangan

kiamat itu (sudah) dekat)." Rf t<isa'i beikata, "Lafazhlj adalah kaia

sifat yang bisa penyifati kata muannats maupun mudzakknr,

sebagaimana pada firman-Nya, t#,St <;f.1r; ntt {;;Ly
(Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang

berbuat Daifr. (Qs. Al A'raaf [7]: 56)). Contoh lainnya adalah ucapan

seorang penyair:

, ? ; o 
"1,+j tl*i fjli*." )C"nt J r:ri k',vtr

'Saat itu kami deknt, sedangkan rumah-rumah ituiauh,

lretilca pusat perhatian mereka mencapai kami, lmmi pun

menghilang."'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ada beberap orang musyrik

yang membicarakan kiamat di dekat Nabi $, lalu mereka bertanya,

"Kapan terjadinya kiamat?" dengan maksud untuk mendustakannya.

Maka Allah menurunkan ayat ini. Hat ini ditunjukkan oleh firman-

Nyu, (a1 'o;-$-{ 6-,i1A,Jq:14 (orang-orang yang tidak beriman

lrepada hari Kiamat meminta sup$ya hari itu segera didatangkan).

Meminta disegerakannya ini adalah sebagai cemoohan dari mereka

dan sebagai pendustaan tentang kedatangannya.

q,';'j4:1, git; <:55 @an orang-orang yang beriman

merasa talcut kepadanya), yalsi takut akan kedatangannya. Muqatil

berkata,'oKarena mereka tidak tahu dalam keadaan bagaimana mereka

akan disergap oleh hari itu." Az-Zayai berkata, "Karenllmereka tahu

bahwa mereka akan dihisab dan diberi balasan." 3fi6i $t53i gan

merelra yakin bahwa kiamat itu adalah benar (alan teriadi)), yakni

bahwa kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Ini seperti

fi rman-Nyq i,nS i,6 8l'#I L;{ifi, 6;U ili-i$$ g an o r an s- o r an s
yang memberikan apa yang telah mereka berilcan, dengan hati yang
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tahtt, (lcarena merelca tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan
kbmbali lcepada Tuhan mereka. (Qs. Al Mu'mirruun t23l: 60)).

Kemudian menerangkan orang-orang yang.saling berbantatran
mengenai kiamat. Ailah berfirman, &t7)i O 6it! 6Ji iy<i
(Ketahuilah bahwa sesungguhrrya orang-orang yang membantah
terhadap terjadinya kiamat itu), yak,m saling berbantah-bantatran
mengenai terja$inya kiamat dengan bantahan yang penuh keraguan.

6it:) dari iir ;iir, yaitu ',..jlsunb;;*r!Jr @ertengtcaran dan
perdebatan), atau 6*1 ir-}Jr, yaitvi{J:jt)tt$r lragu dan sangsi)-

#,#$ lb"nor-benar dalam kesesatan yang jauh) dar-
kebenaran, karena mereka tidak memikirkan har-hal yang bisa
mendatangkan keimanan, yaitu bukti-bukti yang dapat disaksikan oleh
mata mereka dan dapat difahami oteh akal mereka. seandainya
mereka berfikir tentulah mereka mengetahui bahwa Dz,at yang
menciptakan mereka dari permulaan kuasajuga untuk mengulangi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya,
'U-[I1W1'6 gtaitu: Tegakkanlah agama), ia berkata, ..(yakni)

amalkanlah."

'Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwaya&an dari Qatadah mengenai firman-Nya, {j &jrtVi_,"l
,t\'{14 gtaitu: Tegaklcanlah agarna dan janganlah komu berpecah
belah tentangnya), ia berkata, "Tidakkah kalian ketatrui bahwa
berpecah. belah adalah kebinasaan sedangkan bersatu padu adalah
kekuatan. *$LAiiV 6$:,{t 6, j(pemat berat bagi orang-orans
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadarrya), yakni: orang-
orang musyrik merasa berat bila dikatakan kepada mereka: laa ilaaha
illallah (tidak ada sesembahan yang haq selain Allah).,,

'Abd bin Humaid, Ibnu Jark dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya , G A;67r^il
{6-1,luan menarik kepada agama itu orang yang dikehendak{-Nya),
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ia berkata, "(Yakni) memilih untuk Diri-Nya siapa yang Dia

kehendaki." .

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai mengenai firman-Nya , 6i rZ <F8'"5V
fr611)-'u (Dan orang-orang yang membantah (agama)

Allah sesudah agama itu diterima), ia berkata, "Mereka adalatr ahli

kitab, mereka membantah kaum muslmin dan menghalangi mereka

dari petunjuk sesudah Allah lnenerima itu." Ia juga mengatakan,

"Mereka adalatr segolongan kaum yang sesat, dan mereka menanti-

nantikan tertimpa kej ahiliyahan."

'Abdurrazzaq, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya, -"fiij

,fti e CFQ (Dan orang-orang yang membantah (agama) Altah), ia

berkata, "Mereka adalah kaum yatrudi dan nashrani." 'Abd bin

Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari 'Ikrimatr, ia berkata,

"Ketika turun: U1itt;ti j:;itltiy (Apabila telah datang

pertolongan Allah dan kemenangan. (Surah An-Nashr [110]), orang-

orang musynk mengatakan kepada orang-orang beriman yang ada di

tengah-tengah mereka, 'Manusi telah masuk ke dalam ag?ma Allah
dengan berbondong-bondong, maka keluarlah kalian dari tengah-

tengah kami.' Lalu turunlah: $16.<rfit4'u-$tt fO"" orang-orang
yang membantah (agama) Allah..) al aayah."

b
,y;@i;,;t-*jl;,;fi'e-lA ; 8i 4rb,W fiif\'fi {,;.1 6 62 .92lia',e*J a
6? Lj- 5K f, :A7 O A ",j'jr-yi L; +i" 6(

A1 {t@ ?- u'2*:ii O It ti3 W.ii61(

TAFSIR FATHUL QADIR 33



o, V.r. ..)/ | )z/z*er_*:,t
t1'{Ueai +\4;30

t a.<,#s

t/. -/ -. ?,t4<ry
cl+AilM'\Ft;

6j3fr Y Fige,ii ri, |fr-' -r'k #

/a
,SJ

{"-i'tS

s*+;E:i

'fr $-",iilrts i{$ JZri';^ atQ;1u.- i':M
oi:";;i J t fi ,& K;J -J 

S:rt rfjl $-frvr;'"jrr KG

ii GF 
j}c 3io -A iy-we li ;j'^%- aja ;i|'irb-t

Miftr'e; q ie E{ii, 9,'97{ ir lF {i,x'rlfr
'{,!!$:i 

" 
$ fi @ p72ti d+W fr;ie5$,,|g U

$r:i{s_,T-r:r_, :M d iLij **+ai W: gv il$i

S.S;,$*t Oti$.:tU.'oi;ifif u;.5: * .8 1
-J,Jl-;,

:y eJrt Xi:- 
" 

5i fi@ M W -,rQ xy?x;.c * Ii
i;$1.1,'fifu,HSWY)-;.

"Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi

rezeki kepada siapa yang di kehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha

Kuat lagi Maha Perkosu B arangsiap a y ang meng hendaki

keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya,

dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami

berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada

34
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baginya suatu bahagian pun di akhiratApakah mereka mempunyai

s e s emb ah an-s es emb ah an s elain Alla h y an g mensy ari' atkan unt u k

mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada

ketetapan yang menentukan (dariAllah) tentulah mereka telah

dibinosakan. Dan sesungguhnya orung-orang yang zhalim itu akan

memperoleh adzab yang amatpedih.Kamu lihat orang-orang yang

zhalim sangat ketakutan karena keiahatan-keiahatan yang telah

mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka Dan orang-

orang yang shalih (berada) di dalam taman-taman surga, mereka

memperoleh apayang tnereka kehendaki di sbi Tuhan mereku

Yang demikian itu adalah karunia yang besar.Itulah (karunia) yang

(dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang

beriman dan mengerjakan amal shalih. Katakanlah, 'Aku tidak

meminta hepadamu sesuatu upah pun atos seruanku kecuali kosih

sayang di dalam kehelaargaan ' Dan siapayang mengeriakan

kebaikan akan Kami tambahkan' baginya kebaikan pada

hebaikannya itu SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha

Mensyukurl B ahkan mereka mengatakan,' Dia (Muhammad) telah

mengada-adakan dusta terhadap Allah.' Makaiika Allah

menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah

menghapuskan yang bathil dan membenarkan yang haq dengan

kalimat-kalimat-Nya (Al Qur'an). S*ungguhnya Dia Maha

Mengetahui segala isi hatiDan Dialah yang menerima taubat dari

hamba-hamba-Nya dan memaafkan hesalahan-kesalahan dan

mengetahui apa yang kamu kerjakanrdan Dia memperkenankan

(do'a) orang-orang yang beriman serta mengeriakan amal yang

shalih dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunian-Nya.

Dan orang-orang yang kaftr bagi mereka adzab yang sangat

heras.Dan jikalau Allah melapangkan rezeki hepada hamba-hamba-

Nya tentulah mereka akan melarnpaui batas di muka bami, tetapi

Allah menurunkan apayang dikehendaki-Nya dengan ukuran.
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Sesangguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-

Nya lagi Maha Melihat Dan Dialah Yang menurunkan hujan

sesudah mereka berpulns asa dan menyebarkan rahmat-Nya Dan

Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpaji.'

(Qs. Asy-Syuuraa $2lz 19-28\

Firman-Nya, -D:b,,9.6{iri 1,luot Maha Lembut terhadap

hamba-hamba-Nya), yakni banyak kelembutan terhadap mereka lagi

sangat mengasihi mereka. Muqatil berkata, "Lembut terhadap yang

baik maupun yang jahat, yang mana Allah tidak membunuh dalam

keadaan lapar akibat kemaksiatan mereka." 'Ikrimah berkata, *Yakni

baik terhadap mereka." As-Suddi berkata, "Halus terhadap mereka."

Pendapat lain menyebutkan, yakni: Lt (sangat baik terhadap

mereka). Al Qurthubi berkat4 "Lembut terhadap mereka saat

penghadapan dan penghisaban mereka." Ada juga yang berpendapat

selain itu. Maknarrya: bahwa kelembutan-Nya berlaku pada harnba-

hamba-Nya dalam semua urusan mereka, termasuk rezeki yang

dengannya mereka hidup di dunia" dan itulatt makna firman-Nya, ,3j;
iliin (Dia memberi rezeki kepada siapa yang di lcehendaki-Nya) di

antara mereka sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga Dia

melapangkan bagi yang ini dan menyempitkan bagi yang ini.

3lt:A (dan Dialah Yang Maha Kuat),yang sangat besar

kekuatan-Nya dan sangat hebat kekuasaan-Nya ,1Ii (lagi Maha

Perkasa), yang mengalahkan segala. sesuatu, dan tidak ada sesuatu

pun yang dapat mengalahkan-Nya.

-A;O5;j r?-$tL; trj-5(; (Barangsiapa vans
menghendaki lceuntungan di affiirat Kami tamlah keuntungan

itu baginya). Secara batrasa, ,r:#)t adalah o:fi)t (pencaharian).

Dikatakan .l*l.bf $ atauL;;;-artinya '#-(dia mencari nafkah

untuk keluarganya). Dari pengertian ini, laki-laki disebut o;tj. Asal
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makna Ljt adalah menebarkan benih di tanatr, lalu digunakan

sebagai sebutan untuk hasil dari bekerja dan faidah-faidatrnya dalam

bentuk pinjaman kata. Maknanya: barangsiapa yang menghendaki

ganjaran akhirat dengan perbuatannya dan pekerjaannya, maka Allah

akan melipat gandakan baginya kebaikan itu menjadi sepuluh kali

lipatrya sarnpai tujuh ratus kali lipat. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maknanya: Allah menambahkan pada petunjuk-Nya dan

pertolongan-Nya, serta dalam memudatrkan jalan kebaikan baginya

Q-iiq16?3$-<rK 6 (dan barangsiapa vans

menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian

dari lrBuntungan dunia), yakni: barangsiapa yang menghendaki dari

perbuatan dan pekerjaanny4 ganjaran dunia, yaitu perhiasan dunia

dan segala yang direzekikan Allah kepada para hamba-Nyq maka

Kami akan memberinya dari itu sesuai dengan kehendak Kami, dan

dia akan dibagi sesuai ketetapan Kami.

eatadatr berkata, "Makna (;..ii' (Karni berilcan kcpadanya

sebagian dari kcuntungan dunia): Kami sempitkan baginya apa yang

dibagr. Sebagaimana firrran-Nya, {$ti\i+.:iffi (mata Kami

segerakan bagrnya di dunia itu apa yang Kami kchendaw. (Qs. Al

Israa' [l7]: 1S)).' Qatadatr juga mengatakan, "sesungguhnya Alla]t

memberikan keduniaan kepada niat akhirat sesuai dengan kehendak-

Nya, dan tidak memberikan kepada niat dunia kecuali keduniaan." Al

Qusyairi berkata, "zh!/1timya. batrwa ayat ini mengenai orang kafir,

yaitu pengktrususan tanpa ada yang mengkhususkan'"

Kemudian Allatl & menerangkan, bahwa orang yang

menghendaki keduniaan dengan perbuatannya itu tidak memperoleh

bagian di akhirat. Allah berfirman, .r'6 u't?.ltrZilV6 @an tidak

ada baginya suatu bahagian pun di aWtirat), karena ia tidak berbuat

untuk a}rhirat, sehingga tidak memperoleh bagian di akhirat.

Penafsiran ayat ini telah dipapalkaq di dalam surah Al Israa'.
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,&l t",fl\ { Y -:. }l'a 4 V} f-{4, A1'{ (Apatrah

merelra mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang

mensyari'atlan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?).

Setelatr Allah $ menjelaskan aturan mengenai urusan dunia dan

akhirat, selanjutrya Altah menyertakan keterangan tentang dosa besar

yang menyebabkan masuk neraka. Hamzah ftata tanya) di sini adalah

pertanyaan yang memastikan dan sebagai kecaman. Dhamir V;,
(m e nsy ar i' at tran) kembal i kepada f ilj, (s e s e mb ahan- s e s e mb ahan

selain Altah), dan dhamir )t1@ntuk merekn) kembali kepada orang-

orang kafir. Pendapat lain menyebutkan sebaliknya. Pendapat yang

pertama lebih tepat. Makna 6l *i;'k- { V (agama yang tidak

diizinkan Allah) adalatr syrrik dan kemaksiatan yang tidak diizinkan

Allah.

)Ai 1A?t53 (Sekiranya tak ada lcetetapon yang

menentulran (dari Allah)), yaifi; penangguhan adzab merek4 yang

mana Allah berfirman, $L;'*Ai6 (Sebenarrrya hari kiamat itulah
hari yang dijanjikan kepada mereka. (Qs. Al Qarnar [5a]: a6)).

-# dj Qentulah mereka tetah dibinasatran)di dunia dengan

menyegerakan hukuman (adzab). Dhamir pada lafazh ffi kembali

kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik,

atau kepada orang-orang musynk dan sesembahan-sesembahan

mereka yang selain Allah.

Uj Stie & Qr+{;:i'lf (Dan sesungguhnya orang-orang
yang zhalim itu alcan memperoleh adzab yong amat pedih), yakni

orang-orang musynk dan yang mendustakan, bagr mereka adzab yang

pedih di dunia dan di akhirat. Jumhur membacanya: 4rtjli'35,
dengan kasrah pada hamzah karena dianggap sebagai redaksi kalimat
permulaan. Sementara Muslim, Al A'raj dan Ibnu Hurmuz
membacanya dengan fat han lbi j7 karena di -' at hf-?.an kepada'^'.,?
,# Qcetetapan yang menentulcan).
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i;"<-E<A$}i aryAi;j (Kamu lihat orang-orang

yang zhalim sangat lcetalattan karena keiahatan-lcejahatan yang telah

merelm kerjakan), yakni sangat ketakutan dan ngeri karena

keburukan-keburukan yang telah mereka perbuat. Yaitu ketakutan dan

. kengerian pada hari kiamat.

4"eS '6t G9a""g sipsaan menimpa mere*a)' Dhamir-nya

kembali ["pi-au ttJ,ii ti (trejahatan-kciahatan yang telah mer,gka

trerjalran) dengan perkiraan adanya mudhaf, demikian yang dikatakan

oleh Az-Z,ajjaj. Yakni: dan balasan kejahatan-kejahatan yang telah

mereka perbuat pasati menimpa mereka dan turun kepada mereka,

baik mereka takut ataupun tidak. Kalimat ini berada pada posisi

nashab sebagai haal $eterangan kondisi).

Setelah Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang ztralim,

selanjutnya Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman.

Allah berfirman, q\3ifi +t4bi5 A €)r&rtWp?'t"-i:i5
(Dan orang-orang yang shalih (berada) di dalam taman-taman

surga). ,214";3 adalah jarnak aart z ''a\i. Abu Hayyan,berkata,

"Mayoritas logat/aksen menggunakan suhm pada wa'wu lt 'z\j1,

sedangkan logat/aksennya Bani Hudzail dengat fathan fil'fit * .l?bj:)

adalah tempat wisata yang bersaput hrjau (taman). Penjelasan tentang

ini telah dipaparkan di dalam surah Ar-Ruum. tat tA\:(taman surga)

adalah tempat terbaik di surga, sebagaimana halnya taman di dunia

yang merupakan tempat terbaiknya.

gj-r+St*ft1{ (mereka memperoleh apa yang mereka

lrehendaki di sisi Tuhan mereka) yang berupa berbagai macam

kenikmatan dan kelezaman. 'Amil pada gjt+ (di sisi Tyhan

merelm) adalah {t:M(mereka trehendaki), itart 'amil pada +6b;3
+lfiil (dalam taman-taman surga) adalah bertempat tinggal

(menetap).
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Kata penunj"k ;U'i (Yang demikian frz) menunjukkan kepada

apa yang telah disebutkan bagi orang-orang yang beriman

sebelumnya" khabar-nya adalatr kalimat yang disebutkan setelahnya,

yaitu: i{Ji'35;J1 ,L gaaan larunia yang besar), yakni tidak dapat

digambarkan sifat-sifatnya dan hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh
akal.

Kata penunjuk di dalam firman-Nya, i:"Gli,t H"$,i 4l
Qtulah (lrarunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-

hamba-Nya) menunjukkan kepada j{,fiJ$$ (karunia yang besar),

yakni: Allah menggembirakan dengan itu.

Kemudian Allah menyifati para hamba itu dengan firman-Ny4
€tlAiffi$l(l$ Oaig beriman dan mengerjakan amal shalih).

Jadi mereka adalah orang-orang yang memadukan keimanan dengan

pelaksanaan apa-apa yang diperintalrkan Allah serta meninggalkan

apa-apa yang dilarang-Nya, mereka itulah yang diberi kabar gembira

itu.

Jumhur membacanya: f;i, dengattasydid, dari:*!. Mujahid
dan Humaid bin Qais membacanya dengan dhammah pada yaa'
bertitik dua di bawah, suhtn pada baa'bertitik satu di bawah dan

lrasrah pada syiin l:A,dari iS.f. Sebagiatr dari ahli qira'ah yang

tujuh membacanya dengatfathahpadayaa' dan dhammah pada syiin

t]]t.i"]. Keterangan tentang qira'ahlqira'ah ini telah dipaparkan.

Kemudian, setelatr Allah menyebutkan apa yang beritakan-
Nya kepada Nabi-Nya S tentang hukum-hulum syari'at yang

dicakup oleh Kitab-Nyu, selanjutlya Allah memerintatrkan beliau agar

memberitahukan kepada mereka, bahwa dengan penyampaian lni
beliau tidak meminta upah dari mereka. Allah berfirman, 'f-frl< S
Elr{ (Katakanlah, 'Aht tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun
atas seruanht), yakni: Katakanlah, hai Muhammad. Aku tidak
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meminta kepadamu sesuatu upah atau manfaat apa pun atas

penyampaian risalah ini.

ufii,li::;|i J 1 1*, ""rti 
kas ih s oy an g d.i dal am ke ke luar gaan).

Pengecualian ini bisa sebagai pengecualian tersambung, yakni: kecuali

kalian menyayangiku karena kekerabatanku dengan kalian, atau:

kecuali kalian menyayangi keluarga kerabatku. Bisa juga pengecuali

ini adalah pengecualian terputu s. Az-Zajjaj berkata, *';:"13i 
'i1 UU.*

pengecualian dari pertama. Yakni: melainkan kalian mengasihiku

karena kekerabatanku sehingga kalian menjagaku." Khithab ini

ditujukan kepada kaum Quraisy. ,Demikian pendapat 'Ikrimah,

Mujahid, Abu Mali, dan Asy-Sya'bi, sehingga maknanya berdasarkan

anggapan bahwa ini pengecualian terputus: Aku tidak meminta upatr

apapu kepada kalian, akan tetapi aku meminta kepada kalian kasih

sayang dalam kekerabatan yang telah ada antara aku dan kalian.

Jagatatr aku di dalam kekerabatan itu, dan janganlah tergesa-gesa

terhadapku, dan biarkanlah aku bersama manusia. Demikian yang

dikatakan oleh Qatadah, Muqatil, As-Suddi, Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid

dan lain-lain. Dan ini juga merupakan riwayat yang valid dari Ibnu

'Abbas sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan, "Mereka

adatah keluarga Muhammad.'Nanti akan dikemukakan riwayat yang

melandasi pendapat ini. Al Hasan dan yang lainnya mengatakan,

bahwa makna ayat ini: kecuali saling mengasihi kepada Allah & dan

mendekatkan diri kepada-Nya dengan menaati-Nya.

Al Hasan ibin Al Fadhl berkata, dan diriwayatkan juga oleh

Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak, bahwa hukum ayat ini telah diffipus,

karena ayat ini diturunkan di Mekah dimana orang-orang m$syrik

menyakiti Rasulutlah $, maka Allah memerintahkan mereka agar

mengasihinya. Lalu ketika beliau hijratr, kaum Anshar

menzlmpungnya dan membelanya, maka Allah menurunkan ayat: -16

'44t{r,J,rt|JyiAi4flA**'{!t4,loo"atatsekati-tratitidakminta
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upah lrepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahht tidah lain hanyalah
dari Tuhan semesta alam. (Qs. Asy-S1nr'araa' [26]: 109)), dan juga
menurunkan ayat: g Ji $t- Gi it !fr fr ; U &V (, S'
(Katalmnlah, 'Upah apa pun yang aht minta'kepadamu, maka itu
untuk lramu. Upahlat hanyalah dar i All ah. (Qs. Saba' p al afi} Insya
Allah di akhir pembatrasan bagian ini akan dikemukakan apa yang
lebih menjelaskan dan menerangkan makna ayat ini.

VQi; 3i'^G-.t54 6 (Dan siapa yang mengerjatran
lrebailran akon Kami tambahkan baginya kebaikan pada kcbaikannya
frz). Asal makna Jr4r [yakni dan ijrladatah i=-:J3r @ekerjaan).
Dikatakan Ltbl. U.r}ri artinya'+;,gi(firlan bekerja [mencari nafkah]
untuk keluarganyg. Ur-$Ji artinya fr :'i1i (bekerja; mendari
nafkah), diambil dari ungkap *r"i:r*tapabila ia seorang yang berlaku
licik. Maknanya: barangsiapa yang mengerjakan kebaikan maka
kebaikan ini akan Kami tambah baginya dengan kebaikan yang
berlipat ganda sebagai patralanya. Muqatil berkata, ..Maknanya:.

barangsiapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka pada kebaikan itu
Kami tambahkan kebaikan baginya sepuluh kali lipatnya bahkan
lebih." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

kebaikan di sini adalah kasih sayang di dalam kekeluargaan. Tapi
mengartikannya secara umum lebih tepat, sehingga tentu saja
mencakup kasih sayang di dalam kekeluargaan.

:K1 3f" :Ai iy (sesungguhnya Allah Maha pengampun tagi
Maha Mensyuhtrl), yakni banyak memberikan ampunan bagi orang-
orang yang berdosa lagi banyak menyukuri orang-orang yang taat.

Qatadatr .berkata, "Maha Pengampun bagi dosa-dosa lagi Maha
Mensyukuri kebaikan." As-Suddi berkata, *Maha Mengampuni dosa-
dosa keluarga Muhammad,"

$ ;f & 6ii'tli;-{ (Bahtran mereka mengatakan,
(Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Artah). i1 i"i
terputus, yakni: gl:1t G?:Lt (,i5 irr' dbl:ai ai, ttjfi# @arrkan

'Dia

ini

a
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apakah mereka mengatakan, "Muhammad telah mengada-adakan

dusta terhadap Allatr dengan menyatakan kenabian.'). Pengingkaran

ini sebagai kecaman. Makna mengada-adakan kedustaan adalatt

memalsukan

Kemudian Allah @ menjawab perkataan mereka ini. Allah

berfirman, qiQ;*-'fr';':i.o[ (Maka iila Allah menghendaki

niscaya Dia mengunci mati hatimu), yakni: jika dia mengada-adekan

kedustaan terhadap Allah, niscaya Allah berkehendak tidak

terlontarnya hal itu darinya dan mengunci mati hatinya sehingga tiilak

terlintas sedikit pun di benaknya apa yang ia dustakan seperti yang

mereka tuduhkan itu.

Qatadatr berkata, *(Yakni) mengunci mati hatimu sehingga

membuatrnu lupa Al Qur'an. Allah memberitatru mereka, batrwa bila

Muhammad S itu mengada-adakan kedustaan terhadap-Nyq niscaya

Allah melalarkan apa yang Allatl sebutkan kepada mereka di dalam

ayat ini."

Mujatrid dan Muqatil berkatq "(Yalmi) jika Allah berkehendak

niscya Dia mengikat hatimu dengan kesabaran terhadap gangguan

mereka sehingga tidak ada kesempitan di dalam hatimu karena

perkataan mereka."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa lttitahb ini untuk beliau

tapi memaksudkan orang-orang kafir, yakni: Jika Allah berkehendak

niscaya Allah mengunci mati hati orang-orang kafir dan

menyegerakan siksa bagi mereka. Demikian yang disebutkan oleh Al

Qusyairi. .;

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: Jika terdetik di

dalam hatimu untuk mengada-ada kedustaan terhadap Allah, niscaya

Allah mengunci mati hatimu. Karena tidak ada yang berani mengada-

adakan kebohongan kecuali yang hatinya telah dikunci mati.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.
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Kalimat firman-Nya: Mi'XtlU3; (dan Atlah menghapuskan

yang bathil) adalatr kalimat perrrulaan yang menegaskan apa yang

sebelumnya tentang penafian mengada-ada kebohongan. Ibnu Al
Anbari berkata, *Kalimat 

"#g rfi lntscaya Dia mengunci mati
hatimu) sudatr sempurna." Maksudny4 bahwa yang setelatrnya adalah

redaksi kalimat permulaan. Al Kisa'i berkata "Di dalam redaksi ini
terdapat taqdim wa ta'Hir (ada kata yang didatrulukan penyebutannya

dan ada yang dibelakangkan), yakni: J-98r tJ:i-hr.e (dan Altatr
menghapuskan yang bathil).' Az-Zajjaj berkata, "Kalimat: ij1$ji;f
$ if e (Bahkan mereka mengatakan, 'Dia (Muhammad) telah
mengada-adakan dusta terhadap Allah) telah sempurna, dan kalimat

Jtfii';f6; (dan Allah menghapuslcan yang bathil) sebagai hujjah
atas orang yang mengingkari apa yang dibawakan oleh Nabi $.
Yakni: seandainya apa yang dibawd oleh Nabi S itu bathil, niscaya

Allah menghapusnya sebagaimana kebiasaan-Nya terhadp orang-
orang yang mengada-adakan kedustaan."

,fi'# <a"" membenarlcan yang haq), yakni Islam, lalu
menjelaskanny a z7)$t, (dengan kalimat-katimat-Nya), yakni dengan

Al Qur'an yang diturunkan-Nya. :;331i $rru frS (Sesungguhnya

Dia Maha Mengetahui segala isi hati), yakni mengetahui segala yang

ada di dalarn hati para hamba. Huruf wcrwu pada kalimat 'C;; tidak
terdapat pada sebagian Mushaf, demikian sebagaimana yang

dikemukakan oleh Al Kisa'i.

.t'kf'49$.X-"$jv (Dan Dialah yang menerima taubat
dari hamba-hamba-Nya), yakni menerima taubatnya para harrrba-Nya
yang berdosa yang bertaubat kepada-Nya dari kemaksiatan yang

mereka perbuat dan dari kebnnrkan yang mereka lakukan. Taubat

adalatr menyesali kemasiatan dan tekad untuk tidak mengutanginyl
lagi. Suatu pendapat menyebutkan, yakni: Allah menerima taubat dari
para wali-Nya dan orang-orang yang menaati-Nya. Pendapat yang

pertama lebih tepat, karena taubat diterima dari semua hamba, baik
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yang muslim maupun yang kafir apabila taubat itu benar, terlahir dari

ketulusan niat dan tekad yang benar.

gqi rt t'.tI;j (dan m e maa/knn lce s al ahan- kc s al ah an) secara

umum bagi yang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. VFi
6$ (dan mengetahui apa yang kamu keriakan), yang baik

maupun yang buruk, lalu Allah membalas masing-masingoya sesuai

dengan haknya. ;::

Hamzah, Al Kisa', Hafsh dan Khalaf membacanya: <):i:;,
dengan taa'berttttk dua di atas dalam bentuk khithab (redaksi orang

kedua). lduqy yang lainnya membacanyadenganyaa'bertitik dua di

bawah t0.lr-lin-:] dalam bentuk berita. Abu 'Ubaid dan Abu Hatim

memilih qira'ah yang kedua, karena fi'l int terletak di antara dua

kalimat berita.

qrJPiMW;l5t*#; (dan Dia memperkcnankan

(do'a) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang

shalih). Maushul-nya tr-jif berada pada posisi nashab, yakni: Allah

memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan memberikan

kepada mereka apa yang mereka mohonkan kepada-Nya. Dikatakan

9*t dan,46s;:'! artinya sama (mengabulkan; memperkenankan).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya: menerima ibadahnya

orang-orang yang iktrlas. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

perkiraannya,'U-fr.'r-,,a;X:t (dan memperkenankan (doa) orang-orang

yang), laht laam-rryu dib,l*g seperti pada firman-Nya, $)Kfi$ \aay
apabila mereka menakar. (Qs. A1 Muthaffifiin [83]: 3)), yakni trtJ
i-ii. fendapat lain menyebutkan, bahwa maushul-nya berada pada

posisi tdfu', yakni: pl-i5 ri1'ni!; ot-bi- (memenuhi seruan Tuhan

mereka apabila Dia menyeru mereka), seperti firman-Nya, ;tlA,p#
'{6lisySilt; 

Qtenuhitah seruan Allah dan seruan Rasul apabila

Rasul menyeru kamu. (Qs. Al Anfaal [8]: 2a)). Al Mubarrad berkata,
*Makna E(i4$16:'sadatah 

',;.61i 
\r;1 'u-Ji, g'it -i-: (dan orang-

orang yang beriman memohon pengabulan). Demikianlah hakikat

TAFSIR FATHUL QADIR 45



makna J;JtJLmaka .1.ji uraaa pada rafa'." pendapat pertama lebih
tepat.

-yii3rij (dan menambah (pahata) kepada mereka dari
karunian-Nya), yakni menambahkan kepada mereka apa yang mereka
minta kepada-Nya, atau menambatrkan kepada patrata yang berhak
mereka terima sebagai karunia dari-Nya. Pendapat lain menyebutkan,
yakni: mengizinkan mereka memberi syafa'at untuk saudara-saudara

mereka.

lr.S\(Si5'rr136 (Dan orang-orang yang trafi, bagi
merelm adzab yang sangat keras). Ini bagi orang-orang yang kafir
sebagai kebalikan dari apa yang disebutkan sebelumnya bagi orang-
orang yang beriman.

$*i orll -:tQ.'oj)i{rt -vs.1: (Dan jitatau Ailah
melapanglran rezeki kcpada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan
rnelampaui batas di muka bumi), yakni: sekiranya Allah melapangkan
rezski bagi mereka itu, niscaya mereka akan bertindak melampaui
batas di muka bumi, niscaya mereka akan bennaksiat di dalamny4
meningkari nikmat, sombong dan mencari-cari apa yaog tidak
semestinya mereka cari. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
maknanya: sekiranya Allah menjadikan mereka sama dalam hal
rezeki, maka sebagian mereka tidak akan tunduk kepada sebagian
yang lain, dan tidak akan muncul produk-produk. pemaknaan yang
pertama lebih tepat. zhahtnya bersifat umum mencakup semua

macam rezeki. suatu pendapat menyebutkan, bawah itu adalah khusus
hujan.

i6C l4Tili,;S; (tetapi Allah merutruntran apa yang
dilrchendaki-Nya dengan uhtran), yakni menurunkan rezeki kepada
hamba-hamba-Nya dengan kadar yang sesuai dengan kehendak-Nya
dan sesuati dengan tuntutan hikmah-Nya yang luhur.

46 TAFSIR FATHUL QADIR



l, a t2 r!-'g .pte),a,L(Sesungguhnyd Dia Maha Mengetahui (keadaan)

hamba-hamba-Nya), yakni Matra Mengetahui d.r"a (keadaan

mereka), fi (lagi Maha Melihat) apa yang maslahat bagi mereka,

baik itu kelapangan rezeki ataupun kesempitannya. Maka dia

menetapkan bagi masing-masing mereka kadar yang maslahat baginya

dan mencegahnya dari pengnrsakan dengan melakukan tindak yang

melampaui batas di mukabumi.

L;Xit$ 
"5i/9 

(Dan Diatah Yang menurunlmfi hujan), yutu
salah satu macam rezeki yang paling bermanfaat, paling universal

faidahnya dan paling banyak maslahatnya. l$V$.:y (sesudah

merelra berputus asa), yakni setelah mereka berputus asa dari itu, lalu

dengan penunrnan hujan ini setelah keputus asazm ifu, mereka pun

mengetahui kadar kasih sayang Allah kepada mereka, dan mereka

bersyukur kepada-Nya atas segala yang harus disyukuri.

Ui'i|(Dan Dialah Yang Maha Pelindung) bagr para hamba-

Nya yang shalih dengan memberikan kebaikan kepada mereka dan

mendatangkan manfaatkepada mereka serta mencegatrkan madharat

dari mreka 3#Ji (tagi Maha Terpuj) yang berhak dipuji oleh

mereka atas nikmat-nikmat-Nya yang k*rusus maupun yang umum.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny4 #-$i L; ij" 5G (Barangsiapa yang menghendaki

lreuntungan di akhirat), ia berkata, "(Yakni) kehidupan al$irat. :i3i
Q.*'3q1i 3;3i-<rK 6ir;;,t@kan Kami tambah keuntungan

itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia

Kami berilran kepadarrya sebagian dari keuntungan dunia) aL aayah.

Barangsiapa mengutamakan keduniaannya daripada akhiratnya" maka

Allah tidak akan memberikan bagian untuknya di akhirat kelak

kecuali neraka, dan tidak akan menambahkan keduniaan kecuali

berupa rezeki yang telatr ditetapkan dibagikan untuknya."
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Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim dan ia men-shahih-

kannya, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Hibban, dari Ubay bin Ka'b,

bahwa Rasulullah g bersabda, 06n,irt) -i*Xri *lj| rtti*Jrr t6\i tt;'rlt;,
'i'6i-lJ t!rl, 97ti ̂ Je';6 WW ,i:-p\i ,Frqlnt t# I u, ,;e\\i g
\! , 91";---,9-;i\i ;2 {Sr*raikanlah kabir gembira trcpada umat ini
tentang lceluhuran, lcetinggian, pertolongan dan kchtasaan di bumi

selama mereka tidak menuntut dunia dengan amalan akhirat.

Barangsiapa di antara merelm beramal akhirat untuk dunia makn'ia

tidak akan memperoleh bagian di akhirat).3

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-shahih-kannya, serta

Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Rasulullatr $ membacakan: ,;.# u'r;t-{fl O ilt73 @an tidak ada

baginya suatu bahagian pun di aHirat) al aayah, kemudian beliau

bersabda, 'l;l,i I ift ,'l? U?t ,9 '\ab hal g;V. eF ,e,n g.y ,?u ig"
':):;t'-ri W'*'1 'l,rV ttls qUan ber/irman, ,Wahai anak Adam,

curahlranlah (tenaga, fikiran dan walou) untuk beribadah kepada-Ku

malra Alat akan memenuhi dadamu dengan kecuhtpan dan menutupi

kefakiranmu. Jika tidah maka Aht akan penuhi dadamu dengan

lresibulran dan Alru tidak alcan menutupi kcfakiranmu).'A

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari 'Ali,
ia berkata" "Ladang ada dua macam: Ladang dunia adalatr harta dan

anak, sedangkan ladang akhirat adalah amal-amal shalih yang kekal."

Ahmad, 'Abd bin Humaid, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
jalur Thawus, dari Ibnu'Abbas: "Bahwa ia ditanya mengenai firman-

Nvq criif 413i;iJS @ecualt kasih sayang di dalam lcekeluargaan).

Sa'id bin Jubair berkata, 'Keluarga Muhammad (#).' Ibnu 'Abbas

'Shohih, Ahmad (5fi3$; Al Hakim (4t3ll) dan dishahihkan oleh Al Albani di
dalanShafuifuAl Jami'(2825) dari hadits Ubay bin Ka'b.

oshahih,At Hakim Qlaal;Al Baihaqi di dalam Ary-SJru'ab(7D89); At-Tirmidzi
@f2466) dan dishahihkan oleh AI Albani di dalamls}-.Sftaftif;ah(1359).
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berkata" 'Engkau benar, karena tidak ada satu klan ptrn di dalam suku

Quraisy kecuali Nabi $ mempunyai hubungan kekerabatan dengan

mereka, maka beliau mengatakan (maksudnya), 'Kecuali kalian

menyambung hubungan kekerabatan antara aku dan kalian."'s

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
*Rasulullatr 

S mengatakan kepada mereka, bf 'ft tr*f fil "nS*t I
'5*i#.,/r t;.tVr tlui;,4 ,")A 4 e g;ij'(Atcu tidak meminta

upah lcepada kalian atas daltwahht ini kecuali kalian mencintaiht
pada dirilru karena hubungan kekerabatanlru dan memelihara

hubungan kekerabatanyang ada antara aht dan knlian).-6

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, 'Abd bin
Humaid, Al Hakim dan ia men-shatrih-kanrtya, Ibnu Mardawaih dan

Al Baihaqi di dalarn Ad-Dala'il, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Banyak
orang menanyakan ayat ini kepada kami: O1:|{;JiJtfi $t Xfrl< S
4)fr (Kantcodah, 'Aht tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun

atas seruanht kccuali kasih s.ayang di dalam kekeluargaan ), maka

kami pun mengirim surat kepada Ibnu 'Abbas untuk menanyakanny4

ia pun menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah $ penyarrbung garis

keturunan di kalangan Quraisy, tidak ada satu klan (marga) pun di
antara klan-klan Quraisy kecuali beliau mempunyai hubungan

kekerabatan denganya, maka Allah berfirman, 6 r* fs;,it J i
(Katalcanlah, 'Aht tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas

seruanlat), yakni: atas apa yang aku seru kalian kepadanya. al:::;i JS

4)ii ltnrurti kasih scyang di datam kelceluargaan), yakrri: kecuali

bahwa kalian mencintaiku karena kekerabatanku dengan kalian dan

menjaganya."

s.Shqhih,Al Bulllari QagD;Ahmad (l Dzg) dan At-Tirmidzi (3251).
o Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya (4/ll2).

49TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur 'Ali bin Abi Thahah,

dari Ibnu 'Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Rasulullah $
mempunyai hubungan kekerabatan dengan semua Quraisy. Ketika

mereka mendustakanny4 dan menolak berbai'at kepadanya, beliau

bersabda, ',*'€t if ti.,:& ,;littfus €h$'ol'&J $7:it u-

i.(i..a g#i #rlil .'tlr (l4rahai kaum(ht), iika kalian menolak

berbai'at lrepadalan, maka peliharalah kekerabatanht dengan kalian.

Orang-orang Arab selain kalian tidak lebih lryak daripada kalian

untuk menj agaht dan memb elah).-1

'Abd bin Humaid dan Ibnu Mardawih juga meriwayatkan

serupa itu darinya. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serupa itu darinya. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu
darinya. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu darinya

melaui j aluar lairurya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari jalur Miqsam, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Orang-orang Anshar

mengatakan, 'Kami melakukan ini dan itu.' Seakan-akan mereka

merasa b*ggq maka Al 'Abbas berkata, 'Kami memiliki keutamaan

yang lebih atas kalian.' Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah #r,
maka beliau pun menemui mereka di tempat berkumpulnya mereka,

lalu berkat4 sfu |{;olt ,-:$ ,jk ilf ,rr;Jli $ia U (Wahai sepalian

lraum Anshar, bukankah lcalian dulu sebagai kaum yang hina lalu
Atlah memulialan lalian?), mereka menjawab, 'Benar, wahai

Rasulullatr.' Beliau berkata tagi, tijrJr,'l ),-il gttengapa trolian tidak
menja'wab?). Mereka balik bertany4 'Apa yang hanrs kami katakan,

watrai Rasulullah?' Beliau bersatda, f3riiii |*:j'e;;jil ,oitoTt
tlrtf#io;:u- nif ra6:,tlt'!i.,Jgi Si puranrun kahin mengatatran,

'Bukanlcah engkau telah diusir oleh kaummu lalu kami memberimu

T Ibnu Hajar di dalam Tafsir (25115).
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tempat? Bulrankah merela telah mendustakanmu namun kami

membenarl<nnmu? Bukankah merekn telah menghinakanmu lalu lmmi

menolongmu? ). Beliau masih terus berkata-kata sampai mereka

berlutut dan berkat4 'Harta kami dan semua yang di tangan kami

adalah milik'Allah dan Rasu[-Nya.' Lalu turunlah: fi * *'*ti i
afri,ll:";rli J1 lKotol*ntoh,'Alil tidak meminta kepadamu sesuatu

upah pun atas seruanht kccuali lasih scryang di dalam

lrelreluargaan.)."

Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad, ia dha'if.

Yang benar, batrwa ayat ini makkiyyah (diturunkan di Mekah), bukan

madaniyyah (diturunkan di Madinah). Di permulaan surah ini telah

kami singgung pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini dan yang

setelatrnya adalatr madaniyyatr (diturunkan di Madinah), dan riwayat

ini menjadi landasan mereka.

Abu Nu'aim dan Ad-Dailami meriwayatkan dari jrly
Mujatrid, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, J f)
*rn+:ilJ 14,yt ,r. d.w'tu qt <dit g.is;it\1t7l ,5b'&33Lf

(Katalronlah, 'Aht tidak meminta kcpadamu sesuatu upah pun atas

seruanlru lrccuali trasih soyang di dalam kekeluargaan'Yalmi lalian

menjagaht di keluargaht dan mencintai merekn dengan

perantaraanht)."

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan -dengan sanad yang dinilai dha'if oleh As-

Syutuhi- dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Ketika diturunkannya ayat ini: q;ti e'r1i;i J$l ,& f.f;l< S
(Katalcanlah; 'Aht tidak meminta. kepadamu sesuatu upah pun atas

seruanht lcecuali l<asih scyang di dalam kekeluargaan ), mereka

berkata, 'Watrai Rasulullah, siapa kerabatmu yang kami diwajibkan

mencitai mereka?' Beliau menjawab, Aliti124ttr' )? ('Ali,

Fathimah dan anak-anak mer elca)."
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Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur

Adh-Dhahhak, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Ayat ini diturunkan di

Mekah, sementara sebelumnya kaum musynk mencintai Rasulullah

$, maka Allah menurunkan: Hai Muhammad, katakanlah kepada

mereka, ,#'nf;J< (Afu tidak meminta kepadamu atbs seruanht),

yakni: atas apa yang aku menyeru kalian kepadanya, S (sesuatu

upah pun), yakni: keduniaan, ,4frgi;;i Jl ltrecuati kasih sayang di

dalam kekeluargaan), yakni: kecuali penjagaan bagiku .karena
hubungan kekeluargaanku dengan kalian. Lalu ketika beliau hijratr ke

Madinah, Allah menggabungkan beliau dengan saudara-saudaranya

sesama para nabi, maka Allah berfirman, it,/{J#ti;6\Y6'S
tri?$fti (Katakanlah, 'Upah apa pun yang aku it to kepadamu,

malrn itu untuk kamu. Upahfu hanyalah dari Allah. (Qs. Saba' [34]:
47)), yakni: patralanya dan kemuliaan di akhirat, sebagaimana yang

dikatakan Nuh,'q$1,, ti,Jyill4rSb*u-{3t;1:6 (Dan atat

sekali-lrali tidak minta upah kepadamu atas ajaknn-ajakan itu; upahlcu

tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. (Qs. Asy-Syu'araa'

[26]: 109)), dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Huud, Shalih

dan Syu'aib, mereka tidak mengecualikan upah sebagaimana Nabi $
mengecualikan, maka mengembalikan itu kepada mereka. Jadi itu
telah dihapus."

Diriwayatkan oleh Ahmad,Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al
Hakim dan ia men-shatrih-kannya, serla Ibnu Mardawaih aari Satw
Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi # mengenai ayat ini,
"Katakanlah: Aku tidak meminta upah atas keterangan-keterangan dan

petunjuk yang aku bawakan kepada kalian, kecuali kalian mencintai

Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan menaati-Nya." Ini
kesimpulan apa yang diriwayatkan dari sang tinta umat, Ibnu 'Abbas

RA, mengenai penafsiran ayat ini. Makna yang pertama adalah

riwayat yang shahih dafinya.Itu diriwayatkan oleh banyak muridnya

dan generasi setelah mereka, dan itu tidak menafikan riwayat darinya
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yang menyatakan penghapusan. Jadi tidak menolak kemungkinan,

bahwa ayat ini diturunkan di Mekah, ketika kaum kafir Quraisy masih

mencintai beliau karena adanya hubungan kekerabatan antara beliau

dengan mereka, dan mereka menjaga hubungan kekerabatan itu,

kemudian setelah itu dihapus dan simalah pengecualian itu dari

pangkalnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat yang tadi

kami kemukakan yang menunjukkan bahwa beliau tidak meminta

upah apa pun secara mutlak atas penyampai risalah itu.

Riwayat yang mengartikan "keluarga" itu sebagai keluarga

Muhammad #f tidak cukup kuat untuk menyelisihi riwayat yang

shahih dari Ibnu 'Abbas melalui jalur yang banyak itu. AUah telah

mencukrrpi keluarga Muharnmad dari hal semacam ini karena mereka

memliki banyak keutamaan dan kelebihan, dan sebagian dari itu telatr

kami jetaskan saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, 4{fr#-gt
ei$l;,GJi'kt (sesungguhrrya Altah bermaksud hendak

menghilanglcan dosa dari karnu, hai ahlul Darr. (Qs. At Abzaab [33]:
33)). Selain riwayat tadi yang tidak cukup kuat untuk menyelisihi

riwayat dari Ibnu 'Abbas ini, juga tidak cukup kuat riwayat darinya

yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan #i41:;1Ji ltrastlt
scryang di dalam kckcluargaan) adalah mencintai Allah dan

mendekatkan diri kepada-Nya dengan menaati-Nya. Namun ini
menguatkan bahwa penafsiran ni mafu'hingga kepada Rasulullah $.
Sanadnya dalam riwayat Ahmad di dalam Al Musnad adalah sebagai

berikut: Hasan bin Musa menceritakan kepada kami: Qaz'ah bin

Suwaid menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dari

Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi $... lalu disebutkan haditsnya. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari ayahnya, dari Muslim bin Ibrahim, dari

Qaz'ah, dengan sanad ini.

Ibnu Al Mubarak, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu

Mardawaih, Abu Nu'aim di dalam Al flilyah, serta Al Baihaqi di
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dalam Asy-Syu aD meriwayatkan {engan sanad yang dinilu shahih
oleh As-Suyuthi- dari Abu Hani' Al Khaulani, ia berkata, "Aku
mendengar 'lJmar bin Huraits dan yang lainnya mengatakan,

'Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenian dengan ahlu shuf;lah

[para penghuni serambi Masjid Nabawi]: ,.rfr.:zQ.'A;;i,if X;.J3
,6'il (Dan jikalau Attah melapangkan rezeki trepada hamba-hamba-

Nya tentulah mereka akan melampaui batas di mulm bumi). Demikian
itu, karena mereka berkat4 'Kiranya kami memiliki...' Mereka
mengangankan keduniaan." Diriwayatkan juga seperti itu oleh Al
Hakim dan ia men-shahih-kannya dan Al Baihaqi di dalam Asy-
Syu'ab dari'Ali.

e fr"r.6 nt4.g.() q;.ii5 o- iA( if, .A; qj

e tfi *rqi@ y{; pj q ;ni -,i o F vi
,z i,yb* {F Kl; -"W'C,,{,f-V 

oL@ rf$;$
,€*,1:;, r6q,*",i I @ # )$ :fi *S aI3

" frJG GD G d { 6W:; o'o}*4'n-{';ry @
fri&rwt;'".$tii$ie;'l s*.(r'ffii ,# I ,6
"i t ;b tl rig ;4;itJ i*j 6sg-'"JV @ 6jW

t1; "{s. u3}" "i}t i|$i v^g GTbffi '".515 @ Srx.
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@

'$% @ s:;;s-f #'ft6 r'yOil@ ;if 'ffi
'u;E:t U$ fr;i't S,UAi'eY6t "#W:2,tF

,W,i &6' ir{3 ^}f i;. 6r f5
,1r1:r' ;t 4{3W i*efi, i.'rfr.;i sufsig; i,ji

'fi +.6- ji'@ r.ri i :i 6; aft i,l 31€' :iJJJJ@'$
i$A)jn56

'(Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda hekuasaan)-Nya ialah

menciptakan tangit dan bumi dan makhluk-makhlukyang melata

yang Dia sebarkan pada keduanya- Dan Dia Maha Kuasa

mengump ulkan sernuanya apabila dikehendahi-Nya-Dan apa saja

musibah yang mcnimpa hamu tnaka adalah disebabkan oleh

perbuatan tanganmu sendiri, danAllah memaatkan sebagian besar

(dari hesalahan-kesalahanmu).Dan kamu tidak dapat melepashan

diri (dari adzab Atlah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh

seorang pelindung pun dan tidak pula seorong penolong selain

Allah.Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal

Oang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.fika Dia

menghendaki Dia akan menenangkan angin, makaiadilah kapal-

kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang

demihian itu terdapat tanda-tanda (kekuosaan)-Nya bagi setiap

orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur,atau kapal-

kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia

memberimaaf sebagian besar dari (mereka).Dan supaya orang-

orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami mengetahui

bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperolehialan ke luar (dari

silxaan).Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu

adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah
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lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan
hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkaldan (bagi)
otang,tang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-
perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi

maaf,Dan (basil orang4tang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan sharat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyowarah antara merekq dan mereka
. menaJkahkan sebagian dari rezekiyang Kami berikan kepada

merekaDan (bas| orang-orang yang apabila mereka diperrakukan
dengan zhalim mereka mcmbela dirlDan balosan suatu kejahatan
adalah kejahatan yang serupd, maka barangsiapa memaaJkan dan

berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.
sesungguhnya Dia tid*k menyukai orang-orang yang zharim.Dan
sesungguhnya oroilgQrang yang membela diri sesudah teraniaya,
tidak ada suatu dosa pun atas merekasesungguhnya dosa itu atas
orang4rang yang berbuat zJtalim kepada manusia dan melampaui
baas di muka bumi tanpa hah Mereka itu mendapat adzab yang

pedih-Tetapi orang yong bercabar dan memaaJkan, sesungguhnya
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hat_halyang

diutamakan.Dan siapayang disesatkan Altah maka tidak ada
baginya seorangpemimpin pun sesudah itu.r,

(Qs. Asy-Syuuraa [42]: 29 -a4)

Allah & menyebutkan sebagian tanda_tanda yang
menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya yang memastikan
keesaan-Nya dan membenarkan 

_ 
pembangkitan kembali yang

dijanjikan-Nva. Allah berfirman, eI.iij 9fr( i{.d;,y5 (Dan di
antara ayat-ryat (tanda-tanda keransaan)-Nya ialah menciptakan
langit dan bumi), yakni menciptakannya dengan bentuk yang
menakjubkan ini. *6n14.'a.v, (dan makhluk-mahiluk yang
melata yang Dia sebarkan pada lceduanya). tni bisa di-,athf-kan
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kepada ltl (menciptakan), dan bisa juga di- 'athf-kar. kepada ,>Srli
(langit). i.fr'.rJr adalah sebutan untuk setiap yang ?5 (melata).

Al. Farra' berkata, "Maksudnya adalah makhluk-makhluk yang

Dia sebarkan di bumi, tidak termasuk langit, seperti pada firman-Nya,

.i?.J6'ii\iq'C- (Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. (Qs.

Ar-Rahmaan [55]: 22)), karena mutiara dan marjan hanya bisa

dikeluarkan dari laut asin, dan tidak dari laut tawar."

Abu 'Ali Al Farisi berkat4 "Perkiraarurya: $;Jl ,4 ei 6')

(dan makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada salah satunya), lalu

mudhaf-nya [yaitu f[ dibuang."

Mujahid berkata, "Termasuk dalam hal ini, malaikat dan

manusia. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, 'tis.J,{C,'ilio (Oan

Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (Qs. An-

Nabl [l6]:8)).

3;i'i3;-GL6&ifu (Don Dia Maha Kuasa

mengumpullran semuanya apabila dikehendaki-Nya), yakni

mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Zharf-tya terkait dengan

6, bukan {engan 3,-$.Abu Al Baqa' berkata, "Karena hat ini
menyebabkan,ir-;;-rit"t-r-l'€.,1, ,-b $j @an Dia Maha Kuasa

mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya), maka kekuasaan

ini terkait dengan kehendak, dan itu adalatr mustahil." Syihabuddin

berkata, r:r{ku tidak tahu apa alasan dinyatakan mustahil menurut

madztrab ahlu sunnah. Bila ia berpendapat dengan pendapat

mu'tazilah, yaitu bahwa kekuasaan itu terkait dengan apayang belum

dikehendaki Allah, maka perkataannya wajar, tapi itu madzhab buruk

yang tidak boleh dianut."

fu\,i,/{ 4't# nfLi*l-q (Dan apa saia

musibah yang menimpa lcamu maka adalah dislebabksn oleh

perbuatan tanganmu sendiri), yakni musibatr apa pun yang menimpa

kalian, maka itu disebabkan oleh kemaksiatan yang kalian lakukan.

TAFSIR FATHUL QADIR 57



Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanya: l>r,:-? e, tarryafaa., sedangkan
yang lainnya membacanya denganfaa' l,irK 41. f^furL u-j pada
kalimat ,ud-1Y5 (Dan apa saia yang menimpa rramu) adarah
partikel syarat, karena itulah adafaa' pada penimpalnyadalam qira.ah
Jumhur, dan faa' ini tidak boleh dibuang menurut sibawaih dan
Jumhur, sementara Al Alfifasy memborehkannya sebagaiman a pada
firman-Ny4 tf$'E'e;::go{ @an jitra kamu menuruti meretra,
sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (es.
Al An'aam [6]: 121)), dan ucapan seorang penyair:

)vr1*1' q';su'iilt, |.,'f;i-iur erai t,H u
" Barangsiapa melahtan kebaitran maka Allah mensyulatrinya.

Keburulcan dengan keburukan marca di sisi Attah adalah sama.,,

Pendapat lain menyebutkan, bahwa tJ di sini adatah mawhul,
sehingga dibuang atau ditetapkannya faa' "dalah boleh. pendapat
yang pertarna lebih tepat. Az-zanaj berkata, ..penetapan 

faa. lebrh
baik, karena faa' adalah penimpal syarat. Adapun yang membuang
faa',itukarena 6 bemrakna g, . Vtut n*yu: 'r>:;i; 6rei g;*t ei
&-r-;f Oang menimpa kalian itu terjadi karena apa yo,ry kalian
perbuatan)." Al Hasan berkata, "Musibatr di sini adalah hukuman atas
kemaksiatan." Yang lebih tepat adalatr mengartikannya secara umum
sebagaimana yang diindikasikan oleh lafazh nakirah pada penafian
dan masuknya pencakupan kepadanya.

6;l;r;3j (dan Attah memaa/kan sebagian besar) dari
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para hamba sehingga tidak
menghukumnya.

Jadi makna ayat ini: batrwa Allah mengapuskan dosa dari
hamba dengan musibah yang menimpanya dan memaafkan sebagian
besar dosa. Banyak dalil-dalil shahihyang menyebutkan bahwa semua
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yang menimpd manusia di dunia ada ganjarannya atau karenanya

dihapuskan dosanya.

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa ayat ini khusus'

berkenaan dengan orang-orang kafir. Maknanya: batrwa musibah yang

menimpa mereka itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka, tapi musibatr

itu tidak menjadi penghapus dosa mereka dan tidak mendatangkan

palrala bagi mereka, dan tidak diadzabnya mereka karena kebanyakan

dosa-dosa mereka sehingga tidak disegerakan adzab mereka di dunia

bukan berarti mereka dimaafkan, tapi adzn;b itu ditangguhkan di

aktrirat. Yang lebih tepat adatah mengartikan ayat ini secara umum.

\iit (pemaafan; yakni dan lj;43) bisa berarti penangguhan

hukuman, dan bisa juga berarti penghapusan dosa dan penghilangan

kesalahan. Al Wahidi berkata, "Ini ayat yang paling mengandung

harapan di dalam Kitabutlah, karena Allati menjadikan dosa-dosa

orang beriman menjadi dua macam dosq yaitu dosa yang dihapus

dengan musibatr, dan dosa yang dimaafkan di dunia. Dan Dia Matra

Pemuratr, tidak menginginkan konpensasi atas pemaafan-Nya. Dan ini

adalah sunnatullah bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang

yang kafir, jika hukumannya tidak disegerakan di dunia" maka akan

ditimpakan kepadanya pada hari kiamat nanti."

,-i"-t$ A'u;*, AIUS (Dan pamu tidak dapat melepaspnn diri

(dari adzab Allah) di mulca bumi), yakni tidak akan luput dari-Nya

dengan melarikan diri di bumi ataupun di langrt jika memang bisa,

bahkan musibah apa pun yang ditetapkan-Nya atas mereka pasti

terjadi dan menimpa mereka.

g; ,t. $i o_i i ;{Jt/_e 1dan tcamu tidak memperoleh seorang

pelindung pun selain Allah) yang melindungimu dan

menyelamatkanmu dari apa yang ditetapkan Allatr. #Ji (dan tidak

pula seorang penolong) yang menolongmu dari adzab Allah di dunia

dan di alfiirat.
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Kemudian Allah $ menyebutkan tanda lainnya di antara
tanda-tanda kekuasaan-Nya yang agung yang menunjukkan keesaan-
Nya dan kebe,naran apa yang dijanjikan-Nya. Altah berfirman, 6
l6i#-r; (Don di antara tanda-tanda kchtasaan-Nya ialah kapal-
t-pal). Nafi' dan Abu 'Amr membacanya: g1j-jr, dengan
menetapkan yaa' dalam qira'ah washal, adapun t<etit<a waqafmaka
dengan menetapkannya sesuai asalnya dan dengan membuangnya
untuk meringankan. A{nya adalatr'ri3r (perahulkapal), bentuk kata
tunggalnya ij-;h, yakni a$i $urgberjalan).

,$Y$r,, ((yan7 bertayar) di laut seperti gunung-gunung),
yakni Ju hjt (gunung-gunung), yaitu bentuk jarnak dari iia yang
artinya;[i;;.Jt (gunung). Contohnya ucapan Al Khansa.:

35 yi, ,r "Jg 
'^fr*iqt'$i fs.b'01,

*Sungguh ada sebuah **nrionr dipenuhi denganl*ry*n
sealron-akan itu adalah gunungyang dipuncarmya terdapat api.,,

Al Khalil berkata" ..Setiap yang tinggi, orzmg Arab
menyebutrya "fjb." Mujatrid berkata, -iiLjti adalah istana-istana,
bentuk kata tunggalnya p."

'ej,{'f-Li,-oL(JikaDia-menghendakiDiaakanmenenangkan

angin).-Jmfur membacanya, ii! d"rrg* hamzah, sedangkan Nafi,
membacanya tanpa hamzah. Jumhur membacanya 'iJu dalam bentuk
kata tunggal, sementara Nafi' membacanya: c4t,iaam bentuk kata
jarnak. Yalei menenangkan angin yang menghembus kapal. '&;i
Kjt lmatca jadilah -lapat-trapal itu terhenti) yakni 'c-,1gi.r;
(terhenti dan diam) *;y @i perryutra7n 

loyt),yakni $it # ,tb(dipermukaanlaut).Drkatak,an$;')4U'.r5, luirito
9i*), demikian j"e e:;t gG) (angrn itu diam; tidak berhembus),'ei{-.lt g|r-{j (peratru itu terhenti; tidak melaju), dan setiap yang
menetap di suatu tempat maka disebut 31tt (diam di tempae. Jumhur
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membacany a:'i;iEi, dengat fathah pada I aam yang pertama. Qatadah

membacanya dengan lcasrah [gJ]-E;-il, ini logaVaksen lainnya yar,g

sedikit penggunanya.

6$,1't'y(Sesungguhnya pada yang demikiary itu), yakni yang

tadi disebutkan berkenaan dengan kapal-kapal, ,;tS Qerdapat tanda-

tanda (kelansaan)-Nya) yang sangat besar, ifi ft,f)(bogt setiap

orang yang banyak bersabar dan banyak bersytlatr), yakni bagi setiap

orang yang banyak bersabar terhadap malapetaka dan banyak

bersyukur atas nikmat-nikmat. Quthrub berkata, '\iS1,JSt ](Llr aaalah

yang apabila diberi ia bersyukur (berterima kasih) dan apabila

mendapat malapetaka ia bersabar." 'Atm bin 'Abdullatr berkata,

,k *,h"u'€ifa'r"11? #, e
' "Berapa barryak yang diberi nilonat tapi tidak bersythtr.

Dan berapa barryakyang mendapat petaka tapi tidak sabar-"

'$$q*ti J lotru papal'papal itu dibinasapan-Nya parena

perbuatan mereka). Ini di-'athf-kan kepada 6f11 1-*"nangkan).
Yakni membinasakannya dengan penenggelaman, dan maksudnya

adalah para penumpanglya karena dosa-dosa yang mereka perbuat.

Pendapat lain menyebutkan: karena kesyirikan yang mereka lakukan.

Pendapat yang pertama lebih tepat, karena Allah membinasakan orang

musyrik dan yang tidak musyrik di laut. Dikatakan tt$1 artnya'uirllit
(membinasakannya).

$e,3Kt latau Dia memberi maaf sebagian besar dari

(mereki11, yakni para penumpmslya, dengan memaafkan dosa-dosa

mereka sehingga menyelamatkan mereka dari tenggelam. Jumhur

membacanya : riT,, dengan i azm karena di-' athf-11ffl kepada penimpal

kata syarat. A1 Qusyariti berkata, "Ada kejanggalan pada qira'ah ini,

karena maknanya: Jika Dia menghendaki maka Dia akan

menenangkan angin sehingga kapal-kapal itu terhenti, atau
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membinasakannya karena dosa-dosa para penumpangnya. Maka tidak
baik meng-'athf-kan1, \kepada ini, karena maknanya menjadi: Jika
Dia menghendaki maka Dia memaafkan, padahal maknanya bukan itu,
tapi makanya adalah pemberitatruan tentang pemaafan tanpa syarat
kehendak. Jadi ini di-'athf-kan kepada yang majzum dai- segi lafazh,
bukan dari segi makna Adasebagian orang yang membu"*yu, ,jyrj,
dengan rafa', dan ini adalah qira.atr yang baik maknanya.,,

Abu Hayyan berkata "Apayang dikatakannya itu tidak bagus,
karena tidak dapat difahami konotasi susunan redaksinya. Maknanya:
hanya saja Allatr Ta'ala membinasakan manusia dan menyelamatkan
manusia dengan cara memaafl<an mereka.,,

Al A'masy membacanya, j_i:;;dengan rafa,.Sebagian orang
Madinah membacanya dengan nashab dengan menyembunyit * ol
setelatr wawu r:*'i v^mi dari'tiliofi1, ,"iugui-# ,"*""* *-
Nabighah

it;;tffit.. ,rh ry:h6,/;S ,5W- oy,

16,{,A'fu,-W7(L,
"JikaAbu eabis binasa, mala binasalah

pengayom manusia dan bulan haram.

Kau harus mengendarircan ekor rrchidupan seterahnya.

Gunalcanlah tunggangan yang tidak b erpunuk.,,

Dengan nashab pada lafazh,ilbi lyacri aan,iLli btl.
*g{v$:;Oi,$g;'n"5i'&j(Dansupayaorans-orans

yang membantah qyat-ayat (rrchtas;aon) Kami mengetahui bahwa
merelrn sekali-lmli tidah atran memperoleh jalan t@ luar (dari
silaaan)). Jumhur membacanya: '&, dengan nashab. Az-zajjaj
berkata, "Karena mengikuti sharf (pengubahan). Makna sharf iru
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adalah pengubahan 'athf kepadalafazh menjadi 'athf kepada makna.

Yaitu, karena tidak baiknya 'athf$s dalam bentuk majzum kepada

yang sebelumnya, karena maknanya menjadi: nd-{ o1 gika niu
menghendaki maka (mereka) mengetahui), maka diganti mer$adi 'athf
kepada mashdar .ft'l yurg sebelumny4 dan ini hanya bisa terjadi

dengan menyembunyikan :)f agff menjadi bersana fi'l dalam

penakwilan isrn." Contohnya adalah dua bait sya'ir An-Nabighah tadi

dan, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Za11aj, batrwa Al Mubanad

dan Abu 'Ali Al Farisi mengatakan, "Alasan ini disanggah dengan

argumen yang tidak berarti."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa nashab-nya itu karena di
'athf-kan ta'lil yatg dibuang, perkiraannya, '$-j'P 

i.4d. 1r,, uru

membalas mereka dan mengetahui). Abu Hayyan menyanggahnya,

bahwa ini pengurutan syarat pembinasaan suatu kaum dan

penyelamatan suatu kaum, sehingga tidak tepat memperkirakan 'p$:).
a ta

F(#.

Nafi ' dan Ibnu'Amir membacany ar'gj;;-,dengan rafa' karena

dianggap sebagai kalimat permulaan. Qira'ah ini makna dan lafazhnya

cukup jelas. Ini dibaca juga dengan jazm f$€l karena di-'athf-karr

kepada lataz/r- yang majzqn sebelumnya, maknanya : fr. "g- U-'o,
yii,S! arJiti;Jtt-ili (dan jika menghendaki, maka memadukan

pembinasaan, penyelamatan dan peringatan)

Makna *e{6 Tbahwa merelm sekati-lcali tidak akan

memperoleh jalan ke luar (dari siksaan)): mereka sekali-kali tidak

menemukan jalan untuk melarikan diri dan tidak menemukan jalan

keluar, demikian yang dikatakan oleh Quthrub. As-Suddi berkata,
*Mereka sekali-kali tidak menemukan tempat berlindung." Yaitu

diambil dari ungkap *r, 'r. '^b - .,-bit \ CC (unta itu kesasar;

menyimpang), yaitu apabila unta itu dilempar. Contohnya: ];rgJ-iii
'4,,Jt f artinya fulan menyimpang dari kebenaran.
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(lt rg e ;; i #JU (Matw sesuatu apa pun yans
diberikan kepadamu, tn ddalah kenilonatan hidup di dunia). setelah
Allah & menyebutkan bukti-bukti tauhid (keesaan), selanjutnya
menganjurkan untuk menjauhi dunia (tidak mengutamakan
keduniaan). Yakni: kekayaan dan kelapangan rezeki yang diberikan
kepada kalian, sebenarnya itu hanyalatr kenikmatan sedikit di hari-hari
yang sebentar, yang akan segera sirna dan punatr.

Kemudian memotivasi mereka agar mengejar patrala akhirat
dan kenikmatan abadi di sisi Allah. Allah pun berfirm*r, 7;rf3r2li,
fr @"" yang ada pada sisi Allah tebih baik dan lebih tcerral),yakni:
apa yang ada di sisi Allah yilLg berupa patrala ketaatan dan
ganjarannya yang berupa surga adalatr lebih baik daripada kenikmatan
dunia, dan itu lebih kekat, karena apa yang ada di sisi Allah itu abadi,
tidak pernah terputus, sedangkan kenilmatan dunia itu cepat terputus

'(sima).

Kemudian Allah menjelaskan, untuk siapa hal tersebut. Allatl
berfirman, W:iri$. (bagi orang-orang yang beriman), yakni tulus
dan mengamalkan konsekwensi keimanan itu. |jkAFi:iEJ gn
hanya lrcpada Tuhan mereka, mereka bertanairtral, yakni
menyerahkan urusan mereka kepada-Nya dan bersandar kepada-Nya
dalam segala unsan mereka, bukan kepada selain-Nya.

,;r-;nlt i.iiJ"6'b{!-i,5t; (dan (bas, orans-orans yans
menjauhi dosa-dosa besar dan perbuotan-perbuatan treji). Maushut-
nya berada pada posisi jarr karena di-,athf-lT6kepada tfii'U-$r, utuu
karena sebagai badal darinya. Atan maushut int berada pada posisi
nashab karena disembunyikannya latazir- df. p"rt irum yang pertama
lebih tepat. Maknanya: bahwa apayang ada di sisi Allah lebih baik
dan lebih kekal bagi orang-ornag yang beriman dan orang-orang yang
menjauhi ..dst. Yang dimaksud dengan i{J'4{aaaah./-ifu' b l it
(dosa-dosa besar). Penjelasannya telah kami kemukakan di dalam
surah An-Nisaa'.

Il_
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Jumhur membacanya, '4i{, dalam bentuk jarnak. Sementara

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya,'$, dalam bentuk kata tunggal,

dan ini mamaksudk ar, jt$t,karena idh;fahuntuk jenis seperti laam.

',-;qt tdt Qterbuatan-perbuatan teji) termasuk dosa-dosa besar,

namun karena disifati dengan sifat "keji" maka seakan-akan itu di

atasnya, yaitu seperti membunuh, berzina dan serupanya. Muqatil

berkata, *';-fj,t menyebabkan hudud.' As-Suddi berkata, "Yaitu

zina."

'oi{-ivn Clib (dan apabila mereka marah mereka

memberi maafl, yakni memaafkan kesalatran yang menyebabkan

mereka marah, dan mereka menatran kemaratran itu tanpa

menimpakannya kepada yang menzhalimi mereka. Dikhususkannya

penyebutan kemarahan dan pemberian maaf, karena dominasinya

terhadap manusia sangat kuat, sehingga tidaklah memberi maaf dalam

keadaan marah kecuali orangyang Allatr lapangkan dadanya dan yang

Allah anugeratri kelebihan yang berupa kelembutan. Karena itulah

Allah $ memuji mereka dengan firman-Nya di dalam suratr Ali
'Imraan: 5,5fi ia.ry4fV (dan orang-orang yang menahan

amarahnya. (Qs. Aali 'hnraan [3]: 13a)). Ibnu Zaid berkata, "Allatl
menjadikan orang-orang yang beriman dua golongan, yaitu golongan

yang memaafl<an orang-orang yang menzhalimi meeka, maka Allatl
pun memulai dengan penyebutan mereka, dan golongan yang

membalas orang-orang yang menztralimi mereka." Mereka ini yang

akan disebutkan nanti.

',$rtY615 6)V.ti*t-"-49 (Dan (basr) orans-orans vans
menerima (rnemanhi) seruan Tuhanrrya dan mendirikon shalat),

yakni menerimanya dan mengikuti apa yang diserukan kepada mereka

serta melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, yaitu

kewajiban mendirikan shalat. Ibnu Zaid berkata, "Mereka adalah

kaum Anshar di Madinah, mereka menerima keimanan kepada Rasul

ketika diutus kepada dua belas pemimpin dari mereka sebelum hrjratr,
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dan mereka mendirikan shalat pada waktunya dengan memenuhi
syarat dan caranya."

-ff.gr| "{l;1, Gra*g urusan merelm (diputuskan) dengan
mugtawarah antara mereka), yakni saling bennusyawarah di antara

sesama mereka, tidak tergesa-gesa dan tidak egois dengan pendapat
sendiri. ,si;r\ adalah mashdar dart'aLltl (aku meminta pendapatnya),

seperti ar::,$ dan ,si'i-;rr. Adh-Dhahhak berkata" *yaitu

bermusyawarahnya mereka ketika mendengar kemunculan Rasulullah

# dan datangnya para pemimpin yang diutus kepada mereka, yaitu
ketika sepakatnya pandangan mereka di rumah'Abu Ayyub untuk
beriman kepadanya dan menolongrya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adatah

bermusyawarahnya mereka dalam segala urusan yang mereka hadapi,
dimana mereka tidak saling mementingkan pandangannya sendiri.
Betapa indahnya 4pa yang dikatakan oleh Basysyar bin Bard:

ilG i;*:\l * fp"rt;;":t',s1St g.ti1

PAii e,Pt';*;ibabl!)r,s)-;ct ff y,

"Jilra pandangan mencapai musyntarah, maka ambittah

pandangan pemberi nasihat atau nasihat seorang yang hebat.

Janganl ah kau j adikan musyaw arah mengekongmu,

Karena bulu bagi yang beralas adatah kchtatan kaki.,,

Rasulullah $ sendiri bermusyawaratr dengan para sahabat
dalam berbagai urusannya dan Allah . memerintahkan beliau
melakukan itu. Allah berfirman, ;lii{,$3r.tl3{a""
bermusyawaratlah dengan mereka dolam urusan itu. (es. Aali
olmraan 

[3]: 159)). Di dalarn sura]r Aali 'lnraan telah kami paparkan
pembatrasan yang gamblang tentan
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'"H'i;ditl{t gan mereka menaftrahkan sebagian dari rezeki

yang Kami berilcan kepada mereka), yakni menafkatrrnya di jalan

kebaikan dan menyedekatrkannya kepada orang-orang yang

membutuhkan.

Kemudian Allah $ menyebutkan golongan yang membela diri
'ketika dizhalimi. Allah berfirman, 6t)S;i,,$6Vtft{u-$G (Dan

(bag, orang-orang yang apabila mereka diperlahtkan dengan zhalim

merelra membela diri),yaki ketika mereka diperlakuan secara zhalim

oleh orang yang menzhalimi mereka tanpa alasan yang dibenarkan

syari'at. Allah @ menyebutkan mereka yang membela diri itu dalam

ungkapan pujian, seperti ketika menyebutkan pemberian maaf ketika

maratr yang dikemukakan dalam benhrk pujian, karena merendahkan

diri terhadap orang yang bertindak aniaya bukanlah sifat orang yang

dijadikan Allah memiliki kekuatan, yang mana Allah berfirman, $j
<#5L -r$i$iy! lfaaanal kclantan itu hanyalah bagi Allah,
bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang muhnin. (Qs. Al Munaafiquun

[63]: 8). Maka membela diri terhadap kezhaliman adalatr suatu

keutamaan, sebagaimana pemberian maaf ketika marah juga sebagai

suatu keutamaan. An-Nakh'i berkata, "Mereka tidak suka

merendatrkan diri mereka sehingga orang-orang bodoh menjadi berani

terhadap mereka."

Akan tetapi pembelaan diri disyaratkan sebatas pada apa yang

telah ditetapkan Allah baginya dan tidak melampauinya, sebagaimana

yang dijelaskan Allah & setelah ini, yaitu firman-Nya, "q'iri"'6?,
(S;1Oan balasan suatu kejahatai adalah kejahatan yang serupa).

Allah S menjelaskan, bahwa keadilan dalaln membela diri adalah

mencukupkan dengan kesamaan. Zhahnnyabersifat ini. Muqatil, Asy-
Sya'bi, Abu Hanifah dan Sufran mengatakan, bahwa ini khusus bagi
yang terluka yang ingin membalas orang yang melukainya dengan

qishash, tidak berlaku bagi selain itu. Mujahid dan As-Suddi berkata,

"Yaitu jawaban yang buruk, misalkan seseorang mengatakan,
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'semoga Allah menghinakanmu,' lalu ia menjawab, 'Semoga Allah
juga menghinakanmu.' Tidak lebih dari itu." Di sini *lijrJt (balasan)

disebut "e;-" karena menyebabkan keburukan bagi yang tertimpa

olehnya, atau karena cila penyerupaan dalam hal yang buruk.

Setelah Allah & menjelaskan bahwa membalas suatu

kejahatan dengan kejahatan yang serupa adalah hak dan dibolehkan,

selanjutnya Allah menjelaskan keutamaan memberi maaf. Allah

berfi rman,itl&,a,Ai'E?tl4ii;3(matrabarangsiapamemaafl randan

berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah), yakni

barangsiapa memaafkan orang yang menztraliminya dan mengadakan

perdamaian dengan pemaafan antara dirinya dengan orang yang

melakukan keztraliman. Yakni: bahwa Allah akan memberinya patrala

atas hal itu. Tidak dinyatakannya pahala untuk menunjukkan besarnya

perkara ini dan untuk memfokuskan perhatian terhadap kemuliaan hal

ini. Muqatil berkata, *Maka pemberian maaf termasuk amal-amal

yang shalih." Kami telatr menjelaskan ini di dalam surah Aali 'Imraan.

Kemudian Allah & menyebutkan tidak tercakupnya

keztraliman oleh kecintaan-Nyq yang mana kecintaan-Nya merupakan

sebab keberuntungan dan keselamatan. Allah berfirman, #S:il
',arfil (Sesungguhnya Dia tidak merryulcai orang-orang yang zhalim),

yakni orang-orang yang memulai keztraliman. Muqatil berkata,
*Yakni orang yang memulai tindak keztraliman." Demikian juga yang

dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Pendapat lain menyebutkan, yakni:

Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam menuntut

balas (qishash), karena melampaui batas adalah keztraliman.

4}i'r3. t:;r(fi (Dan sesungguhnya orang-orang ya.ng

membela diri sesudah terartirya). Int mashdar yanrg dr-idhafah'kan

kepada maf'ul,yakni: .-i itr-!.tr '^ilb'of 'di (sesudah ia dianiaya oleh

orang yang menganiayanya) . Laam di sini adalatr laam ibtidaa'. Ibnu

'Athiyyah berkata, "Itu adalah laamul qasam (partikel sumpah)."

Pendapat pertama lebih tepat.Lafaz ifi ini adalah kata syarat, adapun
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penimpalnya: ,Eri&6{*, Qidak ada suatu dosa pun atas

mereka) dengan membalas dan menghukum. Bisa juga i,i ini adalah

maushul, dan masuknyafaa'ke dalam penimpalnya karena maushul-

nya menyerupai kata syarat. Pendapat yang pertarna lebih tepat.

Setelatr Allah $ menyatakan tidak berdosanya orang yang

membela diri setelah dianiaya, selanjutnya Allah menerangkan orang

yang menanggung dosa. Allah berfirman, G6{t#- ir-$ig3$if:y
(Sesungguhrrya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim

lrepada manusia), yakni menganiaya mereka lebih dulu. Demikian

yang dikatakan oleh mayoritas ahli ilmu. Ibnu Juraij berkata, "Yakni

menganiaya mereka dengan kesyirikan yang menyelisihi agama

mereka."

aisi i**.jli{'r#i (dan melampaui batas di mulca bumi

tanpa hak),yalsi bertindak terhadap jiwa dan harta tanpa alasan yang

benar. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas atrli ilmu. Muqatil

berkata, *Tindak melampaui batas itu adalatr mereka melakukan

kemaksiatan." Pendapat lain menyebutkan, yakni: menyombongkan

diri dan sewenang-wenang. Abu Malik berkata, "Yaitu apa yang

diharapkan oleh penduduk Mekah, yaitu agar di Mekah ada agama

yang selain Islam."

Kata penunjuk 4,{i (ltlerekn ilz) menunjukkan kepada

orang-orang yang menganiaya orang lain. Kata ini sebagai mubtada',

dan khabar-nya adalah, i$4t1i6 ifi (mendapat adzab yang pedih),

yakni: karena sebab ini, maka bagi merekaadzab yang pedih.

Kemudian Allah & memotivasi untuk bersabar dan memberi

maaf, Alhh pun berfirman, #t:i$i (Tetapi orang yang

bersabar dan memaafkan), yakni sabar terhadap gangguan dan

memaafkan orang yang menganiayanya tanpa membalas. Pembahasan

tentang laam danr !-i di sini sama dengan pembahasan pada kalimat:

tAl {i (Dan sesungguhrrya orang-orongyangrnembela diri)-
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qti; (sesungguhnya (perbu.atan) yang demikian itu), yal<ri

kesabaran dan pemberian maaf, tAir;g (termasuk hal-hal yang
diutamakan). Muqatil berkata, "(Yakni) termasuk hal-hal yang

diperintahkan Allah." Az-Z,ajjaj berkata, "Orang yang sabar diberi
pahala karena kesabarannyq maka keinginan mendapatkan pahala

adalah hal yang diutamakan." Ibnu Zaid berkata, "Semua ini
hukumnya telah dihapus oleh jihad, dan itu khusus berkenaan dengan

orang-orang musyrik." Qatadah berkata, "Ini bersifat tunum, dan itu
zhahimya redaksi Al Qur'an.

efi[i9juli6'if J]F-;n (Dan siapa yans disesattan
Allah malra tidak ada bagtrrya seorang pemimpin pun sesudah itu),
yakni: maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya dan

menolongnya. Zt:rrhir ayat ini bersifat umum. Pendapat lain
menyebutkan, batrwa ini kfiusus berkenaan dengan orang yang

berpaling dari Nabi S dan tidak menerima seruannya, yaitu beriman
kepada Allah dan melaksanakan syari'at-Nya. Pendapat yang pertama

lebih tepat

Alunad, Ibnu Rahwaih, Ibnu Muni', 'Abd bin Humaid, Al
Hakim At-Tirnidzi, Abu Ya'la, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
Ibnu Mardawaih dan Al Hakim meriwayatkan dari 'Ali bin Abi
Thalib, ia berkata, "Maukah kalian aku beritahukan tentang ayat yang

paling.utama di dalam Kitabullatr yang pernah diceritakan Rasulullah

# kepada kami?, yaitu: K*16. { r-4 91,} u f>:iJU3
6;1fi3j (Dan apa saja musibah yang menimpa knmu maka

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah
memaaflrnn sebagian besar (dari kcsalahan-kesalahanmu)). Dan aku

akan menafsirkannya untuknu, wahai 'Ali: Apa saja yang menimpa
kalian, baik itu berupa sakit, hukuman atau bencana di dunia, maka itu
adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Dan Allah adalatr lebih mulia
daripada mengulang hukuman atas kalian di akhirat. Dan apa pun
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yang Allah maafkan di dunia, maka Allah lebih mulia daripada

menarik kembali setelah pemaafan-Nya."

'Abd bin Humaid dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu

Mus4 batrwa Rasulultatr $ bersabda, Ws!\t W:it 65 z:!J t3$'u-..,zj-[

Fl'* h' ,U V2 ,t)t.\t(riarA*, seorang hamba tertimpa musibah

atau lebih dari itu atau htrang dari itu kccuali karena dosa, dan apa

yang Allah maaJkan darinya adalah lebih banyak (dari itu)). I-aht

beliau membacakan, "4SJW 
(Dan apa saja musibah yang

menimpa kamu)ul uayal.s

Diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Dunya di

dalam Al Kaffarat, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia men-shatrih-

kannya, serta Al Baihaqi di dalam Asy-Sytt'ab, dat', 'Imran bin

Hushain: "Bahwa salah seorang sahabatnya datang ke tempatnya,

sementara ia tengah menderita penyakit pada sebagian tubuhnya, lalu

ia berkata, 'Sesungguhnya kami turut berduka atas apa yang

menimpamu.' Ia berkata, 'Janganlah engkau berduka cita atas apa

yang engkau lihat, sebab apa yang engkau lihat itu adalah karena suatu

dosa, sedangkan apa yang Allah maafl<an adalah lebih banyak.'

Kemudian ia membacakan ayat m: ?1:i i fu#-t7j (Dan apa

sajayang menimpa lcamu...) hingga akhir."

Ahmad meriwayatkan dari Mu'awiyatr bin Abi Suffan, reflku

mendengar \^"1"11uh # bersabd a" ,ii 9# e Ui$'wi- ;A'u 6

g.r:: ', g. d3hr';6 $t(Tidak ada sesuatu pun ir"s menimpa seorang

mukrnin pada tubuhnya yang menyakitinya, kecuali denganrrya Allah

m e n ghapus kan dar ilty a ke b ur ukan- ke b ur ukanny a).e

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Bara', ia berkata,

"Rasulullah $ bersabda, .i'rl ,i',j:-e 1, ?t tVlit #i* t

'Hasan, At-Tirmidzi Q252) dan dihasankan oleh Al Albani di dalam Shafo!fiAl
Jani'(7732).

tshahih, Ahmad (4/98) dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam ShaAb AI
Jani'(5?24)
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';l iu' .-fu 63"€"fi'*!s lnaaUah terpelesetkan kaki, tidak pula

tertarilvtya urat (keseleo), dan tidak pula goresan dahan kecuali

lrarena perbuatan tangan knlian sendiri, dan apa yang Allah maa/kan

adalah lebih banyak);'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur 'Atha', dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya , 4& {!;$;l}tl$ (maka iadilqh
lrapal-lrapal itu terhenti di permukaan laut), ia berkata, '*(Yalmi)

bergerak dan tidak berjalan di Iaut."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nyu, KI6 (terhenti), ia berkata, "(Yakni)

6ji 6ot"rlti). 
-iih!,-;; i lotau kapal-trapai tt dtbtnotakan-Nya), yakni

'ffi- (dibinasakan-Nya). "

An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari 'Aisyah, ia berkata, *Zaunab datang ke tempatku, sementara

Rasulullatr $ sedang di tempatku. Ia menghampiriku lalu mencelaku,

maka Nabi $ mencegahnya namun ia tidak berhenti, lalu beliau

bersabda kepadaku, t4;' (Celalah dia), maka aku pun mencelanya

hingga mengering ludafr di mututrya, sementara wajah Rasulullah S
tampak berseri-seri gembira."l 0

Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tinnidzi dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata" *Rasulullah $ bersabda,

injLir i#-3;- o-J- a>Qt ,*l :O;, $, 6 grii--i'ir (Dua orang vang

saling mencela, apa yang keduanya katakan makn (meniadi

tanggungan) yang memulai, hingga yang dizhalimi membalas lebih).

Kemudian beliau membacakan ayx: ($iel'd!,'#9% (Dan balasan

s u atu lrej ahat an adal ah kej ahat an y an g s erup a)."r I

'oshahih, Ahmad (6193); Ibnu Majah (1981) dan Al Albani di dalam Ash-

Shabibah(1862).

"Shahih, Muslim @12000); Ahmad QD35); At-Tirmidzi (1981) dan Abu Daud
(48e4).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
*Rasulullatr $ bersabd \ o'C ',i @.1-f ,rt;Ui (lrii hr ;'t'l,cir'1,7 otS ti1

SL:r ettbp\*k* .?t lt *'i gaaa hari kiamat nanti, Allai
memerintahkan seorang penyeru untuk menyeruka4'Ketahuilah,

hendaklah berdiri siapa yang memiliki pahala atas Allah.' Maka tidak

ada yang berdiri kccuali orang yang memaalkan di dunia), itulatl

firman-Ny4 -$e ifi'&Y141 i;3 (maka barangsiapa memaalkon

dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah)."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Anas, dari Nabi $, beliau

bersabdq 'iP tb',i ?;tJ .c{t zi"n, P,lfl &t ,J" ?l'n ,ts ,? :1b g21i-

rfr;r 'r?/.j.'*lit;;'rr;t1,hr Jri .ys( lsrrrong pelryeru berseru,

'Siapa yang mempunyai pahala atas Allah, maka hendaklah ia masuk

surga dua kali.' Maka berdirilah orangyang memaaJkan saudaranya.

Allah berfirman, 'maka bmangsiapa memaaJkan dan berbuat baik

maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. ).r2

,W n;i \YS 6lfiSt:i3t1btfr ovYirrii'

*),t<,i'::,-txigcx#W6,'Y;-;$;@
{*A li+'u,$i q-fr i,fpru-$i J65 if

V' @ # vrfr o'*D$i 6tr1 
rtS*)t 

ff- #
)lt <- fr':i $ ?;;* S,y e &t',*fr@ +#

#6{3Y5i1;.Wn{sYWA"g
12 Sanadnya dha'if, AI Baihaqi (6D1515313). Di dalam sanadnya terdapat Al

Hasan yang terkadang meriwayatkan secara 'an'anah.

ti fr 6';fi J+/'- fr'it pi d istH-n-j A { a
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(ffi rii 5 @ 351\{fi $ i,i:u csyW tA 4
#-t (rr+ @'i-$ ry frfu,+ {1 6 3367st3

t * {i:'r;i5 vb & * 5 rA $yt{ r1K 6

U(i,$ic4,atKs@ T,.r,L & fryi$(, *ib
6 -*,o#s;,rfi;t-,1-s: ir'ij{; {,<:iv, ,s21' ecgj
oitt 6t tt, @ r* tte \t-ai ;it;Y rQ UiCi

3iJii; ifr Jv:l/r",e1$ e6 *itzsi eu,!i
"Don kamu akan melihat orang-orang yang zhalirn ketika mereka

melihat adzab berkata,'Adakah kiranyajalan untuk kembali (ke

dunia)?'Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka

dalam keadaan tunduk karena (merasa) terhina, mereka melihat

dengan pandangan yang lesu Dan orang-orang yang beriman

ber kata,'s es ungg uhny a orang-o rong yang mer ugi ialah orang-
' orang yang kehilangan dirimereka sendiri dan (kehilangan)

keluarga mereka pada hari kiamat Ingatlah, sesungguhnya orang'

orang yang zhalim itu beruda dalam adzab yang kekalDan mereka

sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat

menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah

maka fidaklah ada baginya sesuatuialan pun (untuh mendapat

p etunj uk). Patuhilah s et uan Tuhanmu s ebelum datang dari Allah
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suatu hari yang tidak dapat ditotak kedatanganny& Kamu tidah

memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat

mengingkari (dosa-dosamu).Jika mereka berpaling maka Kami

tidak mengutrn kamu sebagaipengawas bagi mereko- Kewaiibanmu

tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Ses ungguhnya

apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami

dia bergembira ria karena rahmat itu. Daniika mereka ditimpa

kesusahan dbebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya

mereka ingkar), karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar

(kepada nikmat).Kepunyaan Allah-lah keraiaan langil dan bumi,

Dia menciptakan a.pa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-

anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan

memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia

kehendaki,atau Dia meng anugerahkan ke dua i enis laki-laki dan

perempuan (kepada siapayang dikehendaki-Nya), dan Dia

menj adikan mandul siapa y ang Dia dikehendakl s es ungg uhny a

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.Dan tidak ada bagi

seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali

dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan

mengutns seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya

dengan seizin-Nya apayang Dia kehendakl sesungguhnya Dia

Maha Tinggi lagi Maha BiialcsanaDan demikianlah Kami

wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah KamL,

sebelumnya kamutidaklah mengetahui apakahAl Kitab (Al

Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami

menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tuniuki dengan dia

siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba KamL Dan

s es ungg uhnya kamu b enar-b enar memberi petuni uk kepada i alan

yang lurus.(Yaitu) ialan Atlah ydng kepunyaan-Nya segala apa

yang ada di langit dan apa yaryg ada di buml Ingatlah, bahwa

kepada Allah-lah kembali semua urusan."
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(Qs. Asy-Syuuraa $21: aa-53)

Firman-Ny 
", 

1Ln))|fi;i; (Dan kamu akan melihat orang-orang
yang zhalim), yakri orang-orang musynk yang mendustakan hari

berbangkit. jli,frf$A Q@tiln merekn melihat adzab),yakni ketika

mereka melihat neraka. Pendapat lain menyebutkan: ketika mereka

melihat apa yang disediakan Allah bagi mereka saat kemati *r. 61fi
,W u ii 6yS (berkata, 'Adalcah kiranya jalan untukkembali (ke

iuriolz ), yakni: f* crt $'rJr jy*1, 
. Ji (adakah jalan untuk

kembali ke dunia?).

Jli e <r-*W'bt:i;'i{i; (Dan tramu atrnn metihat

merela dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa)

terhina), yakni diam merendahkan diri ketika mereka dihadapkan ke

neraka karena kehinaan dan kenistaan yang mereka rasakan. Dhamir

pada kalimat Q!$ kembali kepada 4t1iJ1 @dz-ab), dan di-ta'nits-
kannya ini karena adzab yang dimaksud adalah ]tJt (neraka (lafazh
muanntas)).

I-atazh 'br:i; (mereka dihodapkan) berada posisi nashab

sebagai haal $eterangan kondisi), karena ; iljt (penglihatan; yakni

dui ';Fit ini adalah penglihatan matq demikian juga <d,
:"rb"g, haal, sementan S3li{rterkait dengan yakni hf n
Jft (karen.a meftlsa terhina).

* *J o, I i€1, (mereka melihat dengan pandongan yang

lesu). .ry ini untuk ibtida'ul ghayah (permulaan dari tapal batas),

yakni: penglihatan mereka bermula ke neraka. Bisa juga gr ini
tab'idhiyyah (menunjukkan sebagian). 

t"i;.lr'J}il 
adalah yang

pandangannya szrmar, seperti yang kesima melihat pedang. Demikian

ini karena kehinaan dan rasa takut yang melanda mereka. Mujahid

berkata, " i* uJ U yakni hina." Lebih jauh ia mengatakan,
*Melihat melihat dengan hati mereka, karena mereka dihimpunkan
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dalam keadaan buta, sedangkan pqnglihatan hati adalatr pandangan

yang samar." Qatadah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi dan Al Quthubi
berkat4 "Mereka mencuri-curi pandangan karena sangat takut."

Yunus berkata, "62 pada 
-ta]im,at 

ulC bermakna baa' [-')
(dengan), yakni: !q' 'b flot:J^- (melihat dengan pandangan yang

lesu) karena kehinaan dan ketakutan yang mereka rasakan." Demikian

juga yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

-;tit 
iL @fi '# V,t'u$i 6.#|'Wc ifii Ju;

(Dan orang-orang yang beriman berlcato, 'Sesungguhnya orang-

orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka

sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamal), yakni

orang-orang yang sempurna kehilangannya, yaitu orang-orang yang

memadukan kehilangan diri sendiri dan kehilangan keluarga pada hari

kiamat. Kehilangan diri mereka adalatr karena. mereka menjadi

diadzab di dalam neraka, sedangkan kehiiangan keluarga mereka

karena bila keluarga itu bersama mereka di neraka maka keluarga

mereka itu tidak bisa memperoleh manfaat dari mereka, dan bila

keluarga mereka berada di surga, maka telah terhalangi arfiara

keluarga itu dengan mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

kehilangan keluarga adalatr karena bila mereka beriman, maka mereka

akan memiliki keluarga itu di surga yang berupa bidadari.

# vtfr O'qrrlfulit<i\ (Ingatlah, sesungguhnva oran:g-

orang yang zhalim itu berada dalam adzab yang kekal). Kalimat ini

termasuk lanjutan perkataan orang-orang yang beriman, dan bisa juga

dari perkataan Allah &. Yakni: mereka itu berada di dalam adzab

abadi yang tidak pernatr berhenti.

S pi g iSt;X-Aj U iL 6((t (Dan mereka setrati-tcati

tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka

selain Allah), yakni mereka sekali-kali tidak mempunyai penolong-

penolong yang menghalaukan adzab dari mereka dan menolong

mereka di tempat itu selain A1lah, bahkan Allah berhak melakukan
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apa saja, apa yang dikehendaki-Nya terjadi dan apa yang tidak

dikehendaki-Nya tidak terj adi.

#U56';{,#-f-t (Don siapa yang disesatknn Allah

maka tidaHah ada baginya sesuatu ialan pun (untuk mendapat

petunjuk)), yakni tidak ada satu jalan pun yang dapat ditempuhnya

untuk menuju keselamatan.

Kemudian Allah & memerintatrkan para hamba-Nya untuk

mematuhi-Nya, dan Allah memperingatkan mereka. Allah berfirman,

;f <-D5";;<?5-A;*e {";t*{, (Patuhitah seruan

Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat

ditolak lcedatangannya), yakni: penuhilatr seruan-Nya kepada kalian

untuk beriman kepada-Nya dan kitab-kitab-Nya serta rasul-rasul-Nya

sebelum datangnya hari dimana tidak ada seorang pun yang dapat

menolak dan mencegatrnya. Maknanya: sebelum datang dari Allah

hari yang tidak seorang pun dapat menolaknya, atau: yang Allah tidak

akan menolaknya setelatr memufuskan kepada para hamba-Nya dan

menjanjikan itu kepada mereka. Maksudnya adalah hari kiamat, atau

hari kematian.

#5-W 6 {l C (Kamu tidak memperoleh te.mpat

berlinduig i"do hiri itu) yang kalian berlindung kepadanya FUS
g9S ;, (dan t i dak (pul a) dap at nengingkari (do s a-do s amu)), V ak,nr

1t31 (mengingkari). Maknanya: dan pada hari itu tidak pula kalian

dapai mengingkari, bahkan kalian akan mengakui dosa-dosa kalian.

Mujalrid berkata, -1$e 
FU3 yakni kalfan tidak menemukan

seorang penolong pun yang' menolong kalian." Pendapat lain

menyeubtkan, batrwa 'l5A ini bermakna t$jJl(yang mengingkari),

seperti ioJliyang bermaf.na p,pir (yang menyakitkan). Yakni: pada

hari itu kalian tidak menemukan orang yang mengingkari adzab yang

ditimpakan kepada kalian." Demikian yang dikatakan oleh Al Kalbi

dan yang lainnya. Pendapat yang pertarna lebih tepat. Az-Zajjaj
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berkata, "Maknanya, bahwa mereka tidak dapat mengingkari dosa-

dosa yang mereka sedang diberdirikan di atasnya."

WF*WfAW;:6$ (Jitra meretra berpating maka

Kami tidak mengutus knmu sebagai pengcwas bagi mereka), yak'nr

sebagai penjaga yang menjaga perbuatan-perbuatan mereka hingga

mereka dihisab, dan tidak pula sebagai pengawas yang mengawasi

UIJyW A (Kewaiibanmu tidak lain hanyalah

merryampaikan (risalah)), tidak ada kewajibanmu kecuali

menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan,

dan tidak ada kewajiban lain atasmu selain itu. Hukum ayat ini

dihapus oleh ayat pedang.

q1;'za$q6t i(6{ $fit: (sesungguhnya apabita

Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia

bergembira ria karena rahmat frn), yakni apabila Kami memberi

mereka kelapangan, kesehatan, kekayaan dan kegembiraan, mereka

bergembira karenanya dengan kesombongan. Yang dimaksud dengan

6tii( (manusia) di tr-- adalah jenis manusia. Karena itulah Allah

*""guri.* , 
u'rivL ;iri o]jg w"b (D"" j,y 

1ereff !,:yr: Y:^."0.":),
yakni malapeta, tcesutitan dan penyakit. &.fi ;;:frV1 (disebabtran

perbuatan tangan mereka sendiri (niscrya mereka ingkm)), yakni

disebabkan dosa-dosa merekq 3jK'*$'3$ {t-r, "" s e s ung guhny a

manusia itu amat ingkar (lrepada nibnat)), yakni banyak mengingkari

nikmat yang dianuglrahkan kepadanya dan tidak mensyukurinya. Ini

berdasarkan mayoritas j enis manusia.

Kemudian Allah $ menyebutkan keluasan kerajaan-Nya'dan

berlakunya pengaturan-Nya. Allah berfirman, gtfl\ fi3)V;rt
,-fj$ (Kepunyaan Allah-lah kcraiaan langit dan bumi), yakni Allatr

berhak melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya di langit dan di

bumi, tidak ada yang dapat mencegah apa yang ingin diberikan-Nya,

1.
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dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Allah cegah. \i#6-
K$(Ot" menciptaknn apa yang Dia kehendaki), yakni makhluk apa

saj a yang dikehendaki-Nya. i51\ {ri A5#j G-y{6-,A {( 1oi a

memberilran anak-anakperempuan lcepada siapa yang Dia kehendaki,

dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki).

Mujahid, Al Hasan, Adh-Dhahhak, Abu Malik dan Abu 'Ubaidatl

berkata, "(Yakni) Dia memberikan anak-anak peremprum kepada

siapa yang dikehendak-Nya tanpa diserta anak-anak laki-laki, dan Dia

memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendak-Nya

tanpa diserta anak-anak perempuan."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa penggunakan lafaz
ma'rifah (definitive) dengan alifJaam pada lafazh i511 (hki-laki)
adalah karena kemuliaan mereka dibanding perempuan. Tapi bisa

dikatakan, bahwa didahulukannya penyebutan perempuan menyelisihi

pandangan itu. Jadi di dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan

kelebihan kemuliaan, tapi hd itu untuk makna lainnya. Tentang

kelebihan taki-laki telah ditunjukkan oleh firrnan Allah &, SVSi

';'fr J4q,)4iiF6;6 (Kaurn laki-taki itu adalah pemimpin bagi

lraum wanita, oleh karena Allah telah melebihknn... (Qs. An-Nisaa'

[a]: 3a)) dan dalil-dalil lainnya yang menunjul:kan lebih utamanya

laki-laki daripada perempuan

Pendapat lain menyebutkan, batrwa didahulukannya

penyebutan perempuul karena banyaknya jumlah mereka dibanding

laki-laki. Pendapat lain menyebutkan, balrva hat itu untuk

menyenangkan hati bapak-bapak mereka Dan ada juga pendapat

lainnya yang tidak perlu disebutkan di sini.

lfrlilfi f.+;l-i (atuu Dia menganugerahkan kedua jenis

laki-laki dan perempuan (lcepada siapa yang dikehendaki-Nya)), yakni

memberikan perempuao disertai dengan memberikan laki-laki kepada

sebagian makhluk-Nya. Mujahid berkata, "Yaitu seorang wanita

melatrirkan anak laki'laki, kemudian melatrirkan anak perempuan,
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kemudian melatrirkan anak taki-laki, kemudian melatrirkan anak

perempuan." Muhammad bin Al Hanafiyatr berkata, "Yaitu

melahirkan kembar taki-laki dan perempuan." A1 Qutaibi berkata,
*ei$r di sini tyani dari fiil adalatr memadukan anak laki-la]<i

dan anak perempuan. Orang Arab biasa mengatakan, 4.1'*ii
artinya: aku mencarrrpurkan untaku yang masih kecil dengan yang

sudatr besar." Matcna ayat ini lebih jelas dari persilangan seperti itu,

karena Allah $ mengabarkan, bahwa Dia memberi anak perempuan

kepada sebagian maktrluk-Nya dan memberi anak laki-laki kepada

sebagian maktrluk-Nya, serta memberikan anak laki-laki dan anak

perempuan kepada sebagian maktrluk-Nya.

WM$Jg.t @an Dia mettiadilcan rnaadul siapa yang

Dia dikehendafi, yalari yang tidak metahirkan anak laki-laki maupun

anak peremp"*. i--yil adalah yang tidak beketurunan (mandul).

Dikatakan *.fi ff*i-taki mandut) dan 'F*i?-tt(perempuan
mandul) dail5i- i,ta ''if;l *.Asal maknanya !.lir 6utus)-
. ,Srry ftylsuurssrrhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha

ktasa), yakni sangat tinggi ilmu-Nya lagi sangat besar kekuasaan-

Nya.

Vl{y:itlf&-S f,.'okS (Dan tidak ada bagi seorans

manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan

perantaraanwalryu),yakni tidak ada seorang manusia pun yang Allatl

berbicara langsung kepadanya, kecuali dengan mewatryukan

kepadanya lalu mehgilhaminya dan memasukkan itu ke dalam

hatinya. Mujatrid berkata, "Meniupkan ke dalam hatinya sehingga

menjadi ilham dari-Nya, sebagaimana mewahyukan kepada ibunya

Musa dan kepada Ibrahim dalam penyembelihan anaknya."

VG{6 * 5 @rou di betakang bbir) sebagaimana berbicara

kepada Musa. Maksudnya batrwa perkataan-Nya terdengar rulmun
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tidak terlihat. Ini diumpamakan dengan raja yang bertabir, yang

berbicara kepada orang dekafirya dari balik tabir.

tq1. -*i,1,:r?.#{-rlS'Sri-j (atau dengan mengutus

seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-

Nya apa yang Dia kehendah), yakni mengutus malaikat, lalu malaika

itu mewahyukan kepada rasul (utusan) dari kalangan manusia denga

menyampaikan perintah Allah dan memud apa yang Allah
kehendaki untuk diwahyukan kepadanya. Az-Zajjaj berkata,

"Maknanya: bahwa berbicaranya Alalh kepada manusia bisa berupa

ilham yang Allah ilhamkan kepada mereka, atau berbicara kepada

mereka dari balik tabir sebagaimana berbicara kepada Musa, atau

dengan mengutus malaikat kepada mereka. Perkiraan redaksinya:

Tidak ada bagi seorang manusia pun yang Allah berbicara kepadanya

kecuali dengan mewahyukan wahyu kepadanya, ata;rt berbicara

kepadanya dari balik tabir, atau mengutus utusan (malaikaQ. Orang

yang membacanya: ij, a"ngan rafa', maksudnya adalatr: ',H,|'$i,
dan ini sebagai mubtada'dan kalimat permulaan."

Jumhur membacanya, |bifi, dengan nashab, darL G.j$,
dengan nashab juga, dengan perkiraan adanya of, dimana ,Jf dan

cakupkannya di-'athf-kar kepada ffi sedangkan S berada pada

posisi haal (keterarrga kondisi). Perkiraanny",'\"j'tt +i 'I1 
ftecuali

dengan mewalryukan atau mengutus). Dan tidak benar meng-'athf-karr
'biSkepada '^1KJ, k*.rru perkiraannya menjadi: bt 4- uk ti
lr-i'3h, ,b;(dan tidak ada bagi seorang manusia prn 6ufr*u A[afi
mengutus seorang utusan), ini rusak secara lafaz}n dan makna. Ada
juga pendapat lainnya mengenai alasan qira'atr Jumhur, namu tidak
lepas dari kelamatran.

Nafi' membacanya:*j---1i i[ dengan rafa', demikian juga:
'€4, dengan suhtn padayaa' karena dianggap sebagai khabar dari
mub t ada' yang dibuang. Perkiraanny u,',bi tL'21 latau Dia mengutus)

seperti yang dikatakan oleh Az-Zajjaj dan yang lainnya.
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Kalimat 'bL$ 'iylsrtungguhnva Dia Maha Tinggi tagi

Maha Bijaksana) sebagai alasan untuk yang sebelumnya. Yakni:

Maha Tinggi dari sifat-sifat kekurangan, lagi Bijaksana dalam segala

hukum-Nya.

Para mufassir mengatakan, batrwa sebab turunnya ayat ini,

karena kaum yahudi mengatakan kepada Nabi $, "Mengapa engkau

tidak berbicara langsung kepada Altah dan melihat kepada-Nya jika

engkau memang seorang nabi, sebagaimana Musa berbicara kepada-

Nya?" Lalu turunlah ayat ini.

6;1 ;;(i' 4{G:1 q& (Dan demikianlah Kami wahvuknn

lrepadamu waftyu (At Qur'an) dengan perintah Kami), yakni: dan

seperti wahyu yang Kami wafuyukan kepada para nabi sebelummu

itulah Kami mewahyukan kepadamu wahyu dengan perintah Kami.

Maksudnya adalah Al Qur'an. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah kenabian. Muqatil berkata, "Yakni wahyu dengan

perintah Kami, maknanya: Al Qur'an, karena Al Qur'an sebagai

petunjuk, di dalamnya terkandung kehidupan dari matinya

kekufrran."

Kemudian Allah $ menyebu&an sifat Rasul-Nya sebelum

mewahyukan kepadanya. Allah berfirman, KilY q1, KC
(Sebelumnya kamu tidaHah mengetahui apakah Al Kitab (Al

Qur'an)), yakni: apakah Al Kitab itu. Karena Nabi $ seorang yang

buta huruf tidak dapat baca-tulis, maka ini lebih menunjukkan

mukj izatnya dan lebih menunjukkan kebenaran kenabiannya'

Makna iL-Jjii Qidak pula mengetahui apakah iman.itu),

bahwa sebelumnya, beliau S tidak mengetahui rincian-ria.cian

siari'at, dan tidak tahun bagaimana mengetatruinya. DikirusuSkannya

keimanan karena merupakan pokoknya dan dasamya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan iL$ di sini adalah

shalat, demikian yang dikatakan oleh sejumlatr ahli ilmu, termasuk
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imamnya para imam, yaitu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ia

berdalih dengarr firman Allah Ta'ala, '&y'e$jitl ('gY3 (dan Atlah

tidak alcan menyia-nyiakan imanmu. (Qs. Al Baqarah [2]: 143)), yakni

shalat, namun Allah menyebutnya iman.

Segolongan atrli ilmu mengatakan, bahwa Allah & tidak

pernatr mengutus seorang nabi pun kecuali ia telah beriman kepada-

Nya. Mereka mengatakan tentang makna ayat ini: Sebelumnya

pewahyuan itu kamu tidaklah mengetahui bagaimana membaca Al

Qur'an dan bagaimana mengajak manusia kepada keimanan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalatr sebelum baligh,

yaitu ketika masih anak-anak dan masih di dalam buaian. Al Hasan

bin AI Fadhl berkata, "Itu berdasarkan perkiraan dibuangnya mudhaf,

yakni:fr-i,i-yiiJf f-l (tiarf. pula mengetahui atrlul iman)." Pendapat

lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan '{-2'ij di sini adalah

agama Islam. Pendapat lain menyebu&an, bahwa ';-:ij di sini adalah

ungkapan tentang pengakuan segala yang embankan Allatr kepada

para hamba.
tz4 al t-.-- /r- -;,6 5; -no)igj"^tQ SSt getapi Kami menjadikan Al Qur'an

itu cahaya, yang Kami tunjuW dengan dia siapa yang Kami

kchendaki), yakni: tetapi Kami menjadikan Al Qur'an yang kami

wahyukan kepadamu itu cahaya dan petuqiuk kepada tauhid dan

keimanan yang dengannya Kami menunjuki siapa yang Kami

kehendaki untuk Kami tunjuki 6:Qb (di antara hamba-hamba

Kami) dan Kami mengarahkannya kepada agama yang benar.

++t4t ** $ya;rlit$ (or" sesungguhnya kamu benar-

benar memberi petunjuk kepada jalanyang lurus). Qatadah, As-Suddi

dan Muqatil berkata, *(Yakni) dan sesungguhnya kamu benar-benar

mengajak kepada Islam, dan itulah jalan yang lurus itu."

Jumhur membacanyai a#, dalam bentuk bina' lil fa'il.lbnu
Hausyab membacanya dalam benttrk bina'til maful t.r4J]. Ibnu As-
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Sumaifi' membacanya dengan dhammah pada taa' dan ftasrah pada

daaal tg#1, dari ctiLi(. Sementara qira'ah Ubay: tL:ri ir-41 @an

sesungguhnya kamu benar-benar mengajak).

' Kemudian Allatr menjelaskan jalan yang Iurus itu dengan

firman-Nyq et'i| Ot", ,;,5rJ t\ ,.Zu :l' cit itt tt, (Yain) iatan Attah

yang lrepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada

di buni). Di-idhafah-kawrya lia kepada 6l i"t* menunjukkan

keagungannya dan kebesarannya: Makna,*itIt6r*it1llr9-Y'i7
(kcpurryaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi), batrwa Allah-lah pemilik semua itu dan yang mengatur semua

itn.

3fil$ii $,J1(Ingatlah, bahwa kcpada AllahJah kembali

semua urusan), yakni perkara semua makhluk akan menuju kepada-

Nya pada h4ri kiamat,. bnkan kepada selain-Nya. Di sini terkandung

ancaman pembangkitan kembali setelatr mati yang akan diiringi

dengan pembalasan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Nya, f *),t <rtb- (merelca melihat dengan pandangan ya'ng

lesu), ia berkata, *(Yakni) yang rendah." 'Abd bin Humaid dan Ibnu

Jarir juga meriwayatkan seperti ittr dari Mujahid. Sa'id bin Manshur,

'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Muhammad bin Ka'b, ia berkata, "(Yalmi) mencuri-curi pandangan ke

neraka."

. Ibnu Mardawaih dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Watsilah

bin Al Asqa', dari Nabi $, beliau bersabda, ,Jlt, A::t$.ylftSt yt "u

<ri'it,i,:t;- d.|.#t ils\iq o;,'*s ,J'6 trur L'9 (Di antara rebertahan

wanita adalah memulainya dengan wanita, karena Allah berfirman,

'Dia memberilcan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia
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lrehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki lcepada siapa yang Dia

kehendaki.').r3

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, Wr146 3A1j (dan Dia menjadiftan mandul siapa

yang Dia dikchendaki), ia 'berkata, *Yakni yang tidak dapat

melahirkan anak (berketurunan)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

V54$'1f1*-6 fl(,(ft (Dan tidak ada bagi seorans manusia

pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengon

perantaraan wahyu), ia berkata, *(Yakni) kecuali dengan mengutus

malaikat yang mewahyukan kepadanya dari sisi-Nya, atau

mengilhaminya lalu memsukkannya ke dalam hatinya, atau berbicara

dengannya dari balik hijab."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

jusa mengenai firman-Nya, 6J i;6 ,$f6r5etfKt (Dan

demiWanlah Kami wahyukan kepadamu walryu (Al Qur'an) dengan

perintah Kami),ia berkata, "(Yakni) oiiir 1af Qur'an).'

Abu Nu'aim di datam Ad-Dalail dan Ibnu 'Asakir

meriwayatkan dari 'Ali, ia berkatq "Dikatakan kepada Muhammad

$, 'Pernatrkah engkau menyembah behala?' Beliau menjawab, )
(fidak). Mereka berkata lagi, 'Pemahkah engkau minum l*ramer?'

Beliaumenjawab, J $\1'Ck 6i ,F * i,friJr i.,f Oil,l;6i ,I
ir;-yi lj,at-;$i (rid;k. Aht dulunya tidak tahu bahwa apa yang

merelrn lahtlran itu adalah kehtfuran, dan dulurrya aht iuga tidak

mengetahui apa rtu Al Krtab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui

apa itu iman). Karena itulah tr:run Al Qur'an (yang berbunyi): KC
if-lj {; &il Y,s21, 1s, b 

" 
lumny a kamu ti daW ah meng e t ahui ap atrah

At Krtab (Al Qur'an) dan tidakpula mengetahui apakah iman itu)."

t'Maudhu', disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jani'(5298) dan ia
mengataka4 " Maudhu' (palsu)."
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SURAH AZ.ZAKH.RUF

Surah ini terdiri dari delapan puluh ayat.Al Qurttrubi berkata,

"Menurut ijma' bahwa ini suratr makkiyyah (diturunkan di Mekah)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abas, ia berkata, "Surah

fuaa miim az-zukhruf diturunkan di Mekah." Muqatil berkata" "Kecuali

ayat: -($iu1v"u(fr5#&'ri (Dan tanyalcanlah kepada rasul-

rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu. (ayat 45))." Yakni:

ayat ini diturunkan di Madinah.

f'nf"{S

<-,f:;'ii|a ugttfi.fr;A @'oi>ru

fu w. "€3 J.7{: \1r-{, f;st'H:'J1+.,i( @ Axi

.*,V($L#e r4y6i @ ;l:;Ji
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{5,sitb@ 5"f4i<t,
O's6l:K"fi',:1

'b$jv;:"rC,2{;!;'iK
(r t:i6 6'k, u ii6* rjfi; &'{- fi rit :{; 7z -.

A.Lr)

i,, 5 \M @'o{ifr E SL-W@- |+F fr uL
*, :;< (,^{i !'y?-* -e".(4

vcl.

:iL,trGi;@
oG7l.3.Aqia ;i('v @a4! #:)
)r;i j W,4'11@ #'X $fr ,ii$'SYSL

lt.'filr$f<gSwr *;fb ):.4 Ofr
@ 6X;A3 "fr U1 Jru' &ir t'r41 €tL #5
{lF bt* b 4+ r6v,Wr; 

( icSi {tA 5 $61

oj+fr
"Haa Miim.Demi Kitab (Al Qur'an) yang

menerangkan.Ses ungguhnya Kami meniadikan Al Qur' an dalam

bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).Dan sesungguhnya Al
Qur-an itu di dalam indukAl Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami,

adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung

hikmah.Maka apahah Kami akan berhenti menurunhan Al Qur'an
kepadamu, karena kamu adalah kaumyang melampaui

batas?Berapa banyaknya nabi-nabiyang telah Kami utus kepada

umat-umat yang terdahuluDan tiada seorang nabi pun datang

kepada mereka melainkan mereka selalu mcmperolok-
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olokkannyaMaka tclah Kami binasahan orang'orang yang lebih

besor kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah

terdahulu (tersebut di dalamAl Qur'an) perumpamaan umat-umat

mosa dahuluDan sungguhiika kamu tanyakan kepada mereka,

'siapakah yang tnenciptakan langit dan bumi?', niscaya mereka

akan menjawabr'semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa

lagi Maha Mengetahul'Yang meniadikan bumi untuk kamu'

sebagai tempat menetap dan Dia membuatialan-ialan di atas bumi

untuh kamu supaya kamu mendapat petunialcDan Yang

menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu

Kami hidupkan dengan gir itu negeriyang mati, seperti itulah kamu

akan dikeluarkan (dari dalam kubur).Dan Yang menciptakan

semua ydng berpasang-posangan dan meniadikan untukmu kapal

dan binatang ternak yang kamu tungganglSupaya kamu duduk di

atas punggungnya kemudian kamu ingat niknat Tuhanmu apabila

kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan,

'Maha Suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami

padahal sebelumnya kami tidak mampu mengaasainyardan

sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kaml'Dan mereka

menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian

daripada-NyaSes ungguhnya manusia itu benar-benat pengingkat

yang nyata (terhadap rahmat Allah). Patutkah Dia mengambil anak

perempuan dariyang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat

kamu anak laki-bklPadahal apabila salah seorang di antara

mereka diberi kabar gembira dengan apayang diiadikan sebagai

misal bagiAllah Yang Maha Pemurah;iadilah mukanya hitam

pekat sedang dia amat mcnahan sedih.Dan apakah patut (meniadi

anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berpethiasan

sedang din tidak dapat memberi alasan yang terang dalam

pertengkaran.Dan mereka meni adikan malaikat-malaikat yang

mereka itu adalah hamba-hambaAllah Yang Maha Pemurah
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sebagai otang-orang peremp uan.Apakah mereka mcnyaksikan
penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian

mereka dan mereka akan dimintai pertanggungan jawab.Dan
mereka berkaia, 'likolau Allah yang Maha pemurah menghendaki
tentulah kami tidok menyembah mereka (malaikat).' Mereka tidak
mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu, mereka tidah lain

hanyalah menduga-duga belaka.,, (es. Az-Zukhruf [a3l: l-20)

Firman-Nya, $t9(!f@ f- (Haa Miim. Demi Kitab
(Al Qur'an) yang menerangkan). pembatrasan mengenai i'rab-nya di
sini seperti yang telah kami kemtrkakan pada pembahasa* ayat: ,i,,t-

$$gt;fr5Q- <r", siin Demi Al eur.an yang penuh hitvnah. (es.
Yaasiin [36]: l-2)). Jika anda menggap [.-- sebagai sumpa]r maka
wqu)u-rlya adalatr wawul 'athf ewtrkel perangkai), dan jika anda tidak
menggapnya sebagai kalimat sumpah, maka wautu-nyaadalah wawul
q as am (partikel sumpah).

Penimpal sumpah ini: ifi:i1S (Sesungguhnya Kami
menjadilran Al Qur'an). Ibnu Al Anbari berkata, ..orang yang
mengasggap [--. sebagai penimpal 

=J$V, 
seperri ungkapan: i 0 j,

(pasti turun, demi Allah), I'i 
-*i (itu pasti, demi Allah), maka

iawaqaf pada kalimat: 4;;(;' Makna W,yakni: Kami menamainya
dan menyifatiny4 karena itulah fi'l i^r memerlukan dua maf,u/. As-
Suddi berkata, "Maknanya: Kami meil,,nkannya €,;j 1a eur-an).-
Mujatrid berkata, *Kami megatakannya.,,suftan Ats-Tsauri berkat4*Karni menerangkannya $fi gaam bahasa Arab).- Demikian juga
yang dikatakan oleh Az-zajjaj, yakni: diturunkan dalam basanya
orang Arab, karena kitab setiap nabi. diturunkan dengan bahasa
kaumnya. Muqatil berkata, "Karena bahasanya atrli surga adalah
bahasa Arab."
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<'Jfi'HA Gupcya parnu memahami(nya)), yakni: Kami

menjadikan kitab itu Al Qur'an dalam batrasa Arab agar mereka

memahaminya, memikirkan makn-maknanya dan menguasai

kandungannya. Ibnu Zud befl<ata, "Agar kamu memikirkannya."

;SiI lAfrV (Dan sesungguhy" lt Q.ur'ary 
"'!.di 

datam

indukAl Krtab @auh Mahfuzh)),yakni: ytit;lt g$t e oTJiJl i,f (Dan

sesungguhnya A1 Qur'an itu di dalam induk Lauh Mahfuzh) . 6'tr <ai

sisi Kami),yakni lr'+ (di sisi Kami). i-{rSl gaaUn benar-benar

tinggt (nilainya) dan amat banyak mengandung hilonah) kadarnya

tinggi dan hikmatrnya luhur, di dalamnya tidak ada kontradiksi dan

tidak pula kekurangan. Kalimat ini di-'athf'kan kepada kalimat yang

dipersumpatrkan yang tercakup oleh makna sumpah, atau kalimat ini

sebagai kalimat permulaan yang menegaskan apa yang sebelumnya.

Az-Zajjaj berkata, *,:41 j adalahlTr3ir 'JJ\(asaUinduknya Al
Kitab). Asal segala sesuatu adalah induknya." Al Qur'an ditetapkan di

sisi Allah di dalam Lauh Mahfuzh, sebagaimana yang Atlah

firmankan, !,jeay@:4i,f$;5. (Bahkan vans didustakan

merelca itu ialah Al Qur'anyang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul

Mahfuzh. (Qs. Al Buruuj [85]:2l-22)).

Ibnu Juraj berkata "Yang dimaksud dengan ilg adalah

amatan para makhluk yang berupa keimanan dan kekufuran, serta

ketaatan dan kemaksiatan."

Qatadatr berkata, "Allah mengabarkan tentang kedudukan,

kemuliaan dan keutamaan Al Qur'an, Yakni: jika kalian

mendustakannya, wahai penduduk Mekatr, maka sesungguhnya itu di

sisi Kami adalatr mulia, luhur dan terpelihara dari kebathilan."

t3i3 ?$l# 3;;fi (Maka apatrah Kami atran

berhenti menurunkan Al Qur'an trepadamu). Dikatakan 't:b'ci.fr darr

'a-ib'riJ:bf apabila aku meninggalkannya dan menahan darinya,

demikian yang dikatakan oleh Al Farra', Az-7ayai dan yang

TAFSIR FATHUT QADIR 91



lainnya.Manshub-nya l3,it karena sebagai mashdar. Pendapat lain
menyebutkan karena sebagai haal, dengan makna: '#'qlft
',|g,j2(zrF'i[r (Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Qur'an
kepadamu dalam keadaan berpaling). nan $-Jall adalah mashdar dari
, o. z o t.l-b'&ib yang artinya ftau berpaling darinya).Demikian ini, karena

kamu memalingkan pemrukaan wajah dan lehermu.Yang dimaksud

dengan ;4)11 di sini adalah Al Qur'an. Pertanyaan ini untuk

mengingkari dan sebagai kecaman. Al Kisa'i berkata, "Maknanya:

Maka apakah Kami akan menahan penurunan Al Qur'an kepadamu

sehingga kamu tidak mendapat nasihat dan tidak pula diperintahkan."

Mujahid, Abu Shalih dan As-Suddi berkat4 *Maka apakah kami akan

menahan penunrnan adzab kepadamu dan tidak menghukummu

karena kamu keterlaluanmu dan kekufirranmu.' Qatadah berkata,

"Maknanya: apakah kami akan membinasakanmu dan tidak
memerintatrkanmu serta tidak melarangmu." Diriwayatkan juga

darinyq batrwa ia mengatakan, "Maknanya: Maka apakah kami akan

menahan penurunan Al Qur'an karena kamu tidak beriman

kepadanya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa ?$idi sini adalah

peringatan, seakan-akan dikatakan: Apakatr Kami akan meninggalkan
peringatan kepadamu.

<.rbJ6;tL 5 (karena kamu adalah laum tang
melampaui batas).Nafi', Hamzahdan Al Kisa'i membacanyar'& ol,

dengan knsrah pada ill karena dianggap sebagai kata syarat dan

penimpalnya dibuang karena telah ditunjukkan oleh yang sebelumnya.

Adapun yang lainnya membacanya detgatfathah l.iLjTJ kurena

dianggap sebagai ta'lil (alasan), yakni: g'r|(karena kamu menjadi)

orang-orang yang terus menerus melampaui batas. Abu 'Ubaid
memilih qira'ah denganfathan l3'L fi.

Kemudian Allah & menghibur Rasut-Nya S, Allah pun

berfirman, '4:;{i 46 nfX,:1'{S (Berapa banyatcnya nabi-nabi
yang telah Kami utus'kepada umat-umat yang terdahutu). { di sini
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sebagai berita yang maknanya menunjukkan banyak. Maknanya: l-i
f,tJr frli .r4 :qti u seit 61kl (berapa banyak nablnabi yang

kami utus kephda umat-umat terdatrulu).

'oi#-+ tjgJyi g,g|-tfi (Dan tiada seorang nabi pun

datang lrepada merekn melainlcan mereka selalu memperolok-

olokkannya) seperti olok-olokan kaummu terhadapmu.

|fi. f\'fr-Krt (Maka telah Kami binasakan orang-

orang yang lebih besar kehtatannya dari mereka itu (musyrikin

Metrah)),yakni: !j;it :1:g'y-'afrst $:tt dALl (ehtr Kami binasakan

kaum yang lebih.kuat daripada mereka ifi). Manshub-tyat3,,6.karena

tamyiz atan haal,yakni:'i*$..

6-d;<qA, aSlj (dan telah terdahulu (tersebut di datam Al

Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu), yakni telah berlalu

penyebutan mereka di dalam Al Qur'an tidak hanya sekali. Qatadatr

berkata, *(Yakni) penghukuman, mereka." Pendapat lain

menyebutkan, yakni: sifat mereka. J-:1,1t adalah penyifatan dan

pemberitaan. Di sini terkandung ancztman keras, karena ayat ini

menyatakan bahwa umat-umat terdatrulu dibinakan karena

mendustakan para rasul, dan mereka ini juga jika terus menerus

mendustakanmu dan mengingkari apa yang engkau bawakan kepada

mereka, maka mereka juga akan binasa seperti umat-umat terdahulu

itu.

ilii i$'l;;E-'l$;i,6*g,>'{*it'{tL t1,;{Y 6j @ on

sungguh jika kamu tanyakan kcpada mereka, 'Siapakah yang

menciptalrnn langit dan bumi?', niscrya mereka akan menjawab,

'semuanya diciptakon oleh Yang Maha Perkasa last Maha

Mengetahur: ) Yakni jika kamu tanyakan kepada orang-orang kafir

dari kaummu itu, 'siapakatr yang menciptakan benda-benda di

ketinggian dan di bawah ini?' tentu mereka akan mengakui bahwa

Allahlah yang menciptakan semuzr itu, dan mereka tindak mengingkari
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itu. Dan itulah seburuk-buruk keadaan mereka dan mengakibatkan

sekeras-kerasnya adzab bagi mereka, karena mereka menyembah

sebagian makhluk Allah yang telah Allah ciptakan dan menjadikan itu

sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, bahkan mereka beralih kepada

makhluk-makluk yang tidak dapat mendengar, tidak dBpat melihat,

tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat mendatangkan

madharat, yaitu berhala-berhala, lalu menjadikan itu sebagai sekutu-

sekutu bagi Allah.

Kemudian Allah S menyfati Diri-Nya dengan apa yang

menunjukkan besar:rya nikmat-Nya dan sempurnanya kekuasaan-Ny_a

terhadap para makhluk-Nya. Allah berfirman, e$'H'lCi"fi
(*j11fang menjadikon bumi untuk kamu sebagai tempat menetap).

Ini kalimat redakasi permulaan yang tidak tersambung dengan yang

sebelumnya. Seandainya ini tersambung dengan yang sebelumnya

yang termasuk ucapan orang-orang kafir, tentu mereka mengatakan:

r'rqp..llalli 6 J+qr. (V*S menjadikan bumi untuk kami sebagai

tempat menetap). Srioir aaAan JotJ,lti ArA, (empat tidur dan Elas).

Keterangan tentang ini telah dikemukakan. Jumhur membacanya:

l'rt{r, sementara orang-orang Kufah membacaya: l1*j7.

*"J'\O'E Jgn (dan Dia membuat ialan-ialan di atas bumi

untuk kamu),yui*i ,,-!* (alan-jalan) yang kalian tempuh menuju ke

tempat-tempat yang kalian inginkan. Pendapat lain menyebutkan,

yatcni: sumber-sumber penghidupan yang dengannya kalian bisa

bertalran hidup. 5:Ir#'&A @upaya kamu mendapat petuniuk)

dengan menempuhnya menuju maksud-maksud kalian dan

kemanfatan-kemanfaatan bagi kalian.

)4tt, 53i <- fi cit 1oo" Yang menurunkan air dari

langit menurut kadar (yang diperlukan)), yakni sekadar dengan

kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dan tidak

menurunkan kepada kalian melebihi kebutuhan kalian sehingga

merusak tanaman-tanaman kalian, menghancurkan tempat-tempat
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tinggal kalian dan membinasakan kalian dengan penenggelaman. Dan

juga tidak kurang dari itu sehingga kalian memerlukan tambahan.Dan

semua ini. sesuai dengan kehendak-Nya dalam memberikan rezeki

kepada para hamba-Nya yang kadang melapangkan dan kadang

menyempitkan.

l4',:;(, -*(,11116 (talu Kami hiduplmn dengan air itu negeri

yang mati), yakni: dnegan air itu Kami.menghidupkan tanatr yang

telatr gersang tanpa tumbuhan. Jumhur membacanya, \f;, secara

takhfif. Sementara 'Isa dan Abu Ja'far membacanya dengan tasydid
'tq].

6;;i 6!:K $eperti itulah kamu akan dikctuartran) dai-

dalam kuburmu. Yakni: seperti penghidupan tanah dengan

mengeluarkan tanamannya setelah sebelumnya gersang tanpa tanaman

itulah kalian akan dibangkitkan kembali dari kubur kalian dalam

keadaan hidup. Karena Dz-atyatg kuasa atas hal itu maka kuasa pula

atas hal ini.Penjelasannya telah dipaparkan di dalam suratr Aali
'Imraan dan Al A'raaf.

Jumhur membacanya: 6r[!, dalam bentuk bina' tit maful.
Sementara Al A'masy, Yahya bin Wutsab, Hamzah, Al Kisa'i dan

Ibnu Dzakwan dari Ibnu 'Amir membacanya dalam bentuk bina' lil
fa'it loh;,4.

tlT 6;'lt ;b,tfltS (Dan Yang menciptakan semua yans

berpasang-{asangan). Yang dimaksud dengan 6t'i:,-di sini UL}(ti
(enis; macam): Sa'id bin Jubair berkata, *(Yakni) r41? iirirti 1r"*.ru
jenis)." Al Hasan berkata *(Yaitu) musim dingm dan musim pffi6,
malam dan siang, langit dan bumi, surga dan neraka." Pendapat lain

menyebutkan, yakni: hewan-hewan yang berpasang-pasangan, yaitu

berupa jantan dan betina Qaki-laki dan perempuan). Pendapat lain

menyebutkan, yakni: bermacam-macam tanaman, seperti firman-Nya,

We$nV-G[Y (dan Kami tumbuhkan padartya segala macam
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tanaman yang indah dipandang mata. (Qs. Qaaf [50]: 7)) dan firman-

tlv", :f 6,9u @elbasai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (Qs.

Asy-Syu'alaa' 126l: 7)). Pendapat lain menyebutkan, yakni:

perubahan yang kadang dialami oleh manusia, yaitu baik dan buruk,

iman dan kufur. Pendapat yang pertama lebih tepat.

SFjC ;S.IG "i31"'; 
K'{;t (dan meni adikan untubnu

lrapal dan binatang ternakyang kamu tunggang) di laut dan di darat.

Yakni: UF; 6 Oang kamu menungganginya).

-rr# iY l:;r:4 (supaya kamu duduk di atas punggungnva).

Dhamir-nya kembali kepada a1ayarlrg dikatakan oleh Abu.'Ubaid. Al
Farra' berkata, "Lafazh )yiUt (punggrrng; yakni kata jamak) di-

idhafah-l(aikepada,kata tunggal, karena yang dimaksud d*F:o 'tip:
ini adalah jenis." iry)ti br€kni dari l:;rJ) 4"1+ l$,u :,ri
(menduduki), yakni: lrjif i gLi,'u oF; t y* ;o t.iti€;t (supaya

kalian menduduki punggung kapal atau binatang ternak yang kalian

tunggangi/tumpangr).

&'FA 4# '11,rVfi',i (*r*uau, kannu ingat nibnat
Tuhanmu apabtla kamu telah duduk di atasnya), yakni nikmat-nikmat

yang Altah anugerahkan kepada kalian, yaihr berupa ditundukkannya

kendaraan-kendaraan itu di laut dan di darat. Muqatil dan Al Kalbi

berkata, *Yaitu delean mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang

telah menganugerahkan ini kepadaku dan membawaku di atasnya'."

IKG 'fi,sii'd*" fifij <ar" supcrya kamu mengucapkan,

'Maha Suci Dia yang telah menunduk*nn semua ini bagi kami), yakni:
',r-f;,lt ri i r;i Ji3 (menundukkan kendaraan ini bagi karni). 'Ali bin

Abi Thalib membacanya: t'ij $';,3',i tl6{.. Qatadah berkata, "Dia
mengajarkan kepada kalian apa yang kalian ucapkan ketika kalian

berkendaraan."

Makna |4F fr(Lq @adahol sebelumnya trami tidak

mampu *enguosatnya),';#'i & g (padahal sebelumnya kami tidak
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kuasa menundukkannya). Dikatakan 'r-irilt l'i-e t;f apabila

i-j6(m"nguasai unta itu; yakni mampu mengendalikannya).Al

Alrlrfasy dan Abu 'Ubaid berkata, *'o-Vil yakni t;bl-b
(mengontolnya; mengendalikannya)." Pendapat lain menyebutkan,

yakni: mengimbangi kekuatannya, yaitu dari ungkapan: P)t-i 
'o;'l

(dia seimbang dengan si frrlan), yaitu bila ia kekuatannya sama dengan

si fulan. Quthrub menyenandungkan ucapan'Amr bin Ma'di Karib:

q;L ?q$t e&6 $.qt?.L'r;l)
***U*-*bitah telah mengetahui apa tebusan

bagi kami dalam musibah-musibah kami berdasarkan kesetaraan

kami."

Yang dimaksud dengan iurli di sini adalatr khusus unta.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah unta dan sapi.

Pendapat yang pertarna lebih tepat.

'bAi5E 6fib (dan sesungguhnya trnmi alcan kcmbali

lrepada Tuhan kami), yakni i-J;lttryt.l ftembali kepada-Nya). Ini
kelanjutan dari apa yang diucapkan ketika menunggangi binatang

ternak atau kapal.

Kemudian Allah & kembali menyebutkan orang-orang kafir
yang telah disebutkan sebelumnya. Allatr berfirman, -DQ-b {l;W)
11,| (Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya

sebagai bagian daripada-Nya). Qatadatr berkata, "Yakni 'f:u--
(sekutu).Yakni apa yang mereka sembah selian Allah."Az-7-ajjaj dart

al Mubarrad berkata, "i't-*it di sini 'ct, 4t (anak-anak

perempuan)."Menurut para ahli bahasa Arab, '"ijr uaaun bqir lanaf<-

anak perempuan).Dikatakan tf,Jji, pf;f3r-i apabila wanita itu
melatrirkan anak-anak perempwrn. Contohnya ucapan seorang

penyair:
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6+f jst*lt ;;ir'ui,:'"r;L x C;i7'-:r;1 oy

*Bila suatu hari wanita *rrOr* melahirkan anak-anak OrrrrnOron,
malra itu tidak mengherankan,

lcarena ada kalanya wanita yang biaso melahirlmn anak laki-laki

melahir kan per empuan mer de ka."

Pengarang Al Kasysyafmenganggap bahwa menafsirkan'r;e.ir

dengan i:.,, -'lr (anak-anak perempuan) sebagai bid'ah tafsir, dan ia

menyatakan bahwa itu merupaka pendustaan terhadap orang Arab.

Hat ini disanggatL bahwa hal itu telatr diriwayatkan oleh Az-Zajjai

dan Al Mubarrad, yang mana keduanya adalah pemuka bahasa Arab

dan pemeliharany4 maka pengetahuan keduanya menjadi rujukan.

Penafsiran i*J dengan irt dr (anak-anak perempuan)

dikuatkan oleh firman-Nya, gg. i;lr-qGi S (Patuttrah Dia

mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya), fimran-Nya,

95,64.$Aq.r;fr ;it:tb (Padahal apabita salah seorang di

antara mereka diberi lcabar gembira dengan apa yang dijadikan

sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah), dan firman-Nya,

e4 rF$ ltr'fl'u--11i<4$1 $1$ (Dan meretra menjaditron

malailat-malaikat yang mereka rtu adalah harnba-hamba Allah Yang

Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan

i;jjlt di sini adalatr para malaikat, karena mereka menganggap para

malaikat sebagai anak-anak Allah. Demikian yang dikatakan oleh

Mujahid dan Al Hasan. Al Azhari berkat4 "Makna ayat ini: bahwa

mereka menjadikansebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian

daripada-Nya dengan makna: bahwa mereka menjadikan bagian Allafl

dari anak-anak laki-laki."

U:;< (rtrlj 'by{srrrnssrhnya manusia itu benar-benar

pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah)), yakni benar-benar
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pengingkar yang berlebihan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan (rt;1lj di sini adalah orang kafir, karena dialah

yang mengingkari nikmat-nikmat Allah kepadanya dengan sebenar-

benarnya.

Kemudian Allah mengingkari mereka, Allah berfirman, ,7

*g.A|q'L;i (Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari
yang diciptakan-Nya). Ini pertanyaan kecaman dan celaan.-:1 ai tit i
terpufus, maknanya: Apakah Tuhanmu mengarnbil anak perempuan

untuk Diri-Nya. '#U {fi (dan Dia mengffirususkan buat kamu

anak laki-lah) sehingga Dia me4iadikan unhrk Diri-Nya yang tidak

utama dari kedua jenis itu, dan menjadikan untuk kalian yang lebih

utama dari kedua jenis itu? Dikatakan ti(it'!*>l artinya 'i( diT (uko

mengutamakannya dengan anu;.3!r i'$>1' artnya'a-j ilr'c;Bf 1am
memurnikan kecintaan baginya). Ayat ini seperti frrman-Nya, 51iF1
x1a"i1z-(yat@ $*fS (Apakah (patu) untuk kamu (anak) tatct-la4

dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu

pembagian yang tidak adit. (Qs. An-Najm l53l:21-22)), dan firman-

Nya, iaiit",r4jK,#fr (Matra apakah patut Rabb memilihkan bagimu

anak-anak laki-laki... (Qs. Al Israa' [7]: a0)).

Kalimat W. (dan Dia mengHrususkan buat kamu) di-
'athf-kat kepada Lzl (mengambi[) dan bersamanya termasuk

cakupan pengingkaran.

Kemudian Allah menambah kecaman dan celaan bagi mereka.

A[ah berfirman, 1A ;4.4Aq ifr ;].tiV (Padahat apabita

salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa

yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah). Yakni

dengan apa yang dijadikan untuk Allah Yang Maha Pemuratr, yang

mana mereka menetapkan anak-anak perempuan bagr Allah.

Maknanya: bahwa apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar

gembira bahwa ia mendapat kelahiran anak perempuan, maka ia
bermurah durja, dan itu tarrpak pada wajahnya. Ihrlatr makna firman-
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Nya, gr:i. W'jL goarul, mukanya hitam pelcat),yakni: wajatrnya

menjadi hitam karena ia mendapat kelahiran anak perempuan dan

tidak mendapat kelahiran anak laki-laki.

#A (sedang dia amat menahan sedih), yakni sangat

sedih dan berduka. Qatadah berkat4 'W (sangat bersedih)."'Ikrimatr

berkat4 "UtF; (sangat sedih)." Pendaiat lain menyebutkan:t$ti
(diarn). Kalimat ,.gil; (sedang dia amqt menahan sedih) berada

pada posisi nashab sebagai taat (keterungan kondisi).

Kemudian Allatl menambahkan lagi kecaman dan celaan bagi

mereka, Allah berfirman, *;fr )7$ A 
ji e1;Tt aW ;6

(Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan

dalam lreadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan

yang terang dalam pertengkaran). V{4 maknanya ;.j- (dididik).

l;13r ,rti"yu i!.,3r 6endidikan). 11$ maknanya *it', (perhiasan).
qohrh'* uei'"a"pada posis i nashab dengan perkiraan dr-' athf-kan

kepada t3)i4 (mereka meniadikan). Maknanya: ataukah mereka

menjadikan bagi Allah S orang yang dibesarlon dalam keadaan

berperhiasan padahal ia tidak mampu menangani urusannya sendiri,

dan apabila didebat ia tidak mampu mengemulcakan huliahnya dan

membantatr apa yang didebatkan oleh lawannya karena kelurangan

akalnya dan kelemahan pandangannya. Al Mubarrad berkata,

"Perkiraan ayat ini: ataukah mereka menjadikan bagi-Nya orang yang

dibesarkan dalam perhiasan, yakni yang tumbuh dalam perhiasan."

Jumhur membacanya, Ui.ii, dengan f"th"h pada yaa' dan

suhtn pada yaa'. Ibnu 'Abbas, Adh-Dhahhak, Ibnu Wutsab, Hafsh,

Hamzah, Al Kisa'i dan Khalaf membacanya dengan dlummah pada

yaa' danfathah pada nuun serta tasydid pada syiin tL'i.f-l.Abu Hatim

memilih qira'ah yang pertama, sementara Abu 'Ubaid memilih qira'ah

yang kedua.Al Harawi berkata, *Qira'ah pertama dari fi'l lazim

(intansitive), sedangkan qira'ah yang kedua dafl /i'l muta'addi

(transitive). Maknanya: iJididik dan dibesarkan dalam perhiasan."
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Qatadah berkata, "Wanita sedikit berbicara dengan hujjahnya kecuali

berbicara dengan hujjatr yang mengalalrkannya."Ibnu Zaid dan Adh-

Dhahhak berkata, "Yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan

adalah berhala-berhala yang mereka sepuh dengan emas dan perak."

Ut rF$ Lt, '$ 'u:nK45 W) (Dan meretro meniaditran

malailrat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang

Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuanl. .lr+t' di sini tyakni
dari lJ1::.t 1 bermakna perkataan dan penetapan terhadap sesuatu,

seperti ungkapan-: /tJ' SZil $;-1tj+ 1ut" menyatakan Zaid sebaik-

baik orang), yakni: aku mengatakan demikian dan menetapkan itu
baginya.

Ulama Kufah membacanya: |tg, dalam bentuk jamak,

demikian juga qira'atrnya Ibnu 'Abbas. Sedangkan yang lainnya

membacanya: ,tr?t q (di sisi Allah Yang Matra Pemurah), dengan

nuun bersulir. Abu 'Ubaid memilih qira'ah yang pertam4 karena

penyandarannya lebih tinggi, dan karena Allah mendustakan mereka

ketika mereka mengatakan batrwa para malaikat itu adalah anak-anak

perempwm Allah, lalu Allatr mengabarkan batrwa para malaikat ifu

adalatr hamba-hamba-Nya. Qim'ah ini dikuatkan juga oleh firman-

Nya, <r;R34 S (Sebenarnya (malaikat-malaikot itu) adalah

hamba-hamba yang dimuliakan (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 26)).

Sementara Abu Hatim memilih qira'ah yang kedua, dan ia berkata,

"Qira'ah ini dibenarkan oleh firman-Nya, 4|'*ir,triey
(Sesungguhrrya malaikat-malailcat yang ada di sisi Tuhanmu. (Qs. Al
A'raaf l7l:206));'

Kemudian Allah mengecam dan mencela merekq Allatl
berfirman, W Vlrl (Apakah merela menyaksikan penciptaan

malailrat-malaikat itu?), yakri: apakah mereka menghadiri ketika

Allah menciptakan para malaikat itu? Yaitu U*i i'lri 'lJlyang berarti
'ti$, @adir).Ini pembungkaman bagi mereka dan pernyataan tentang

kejahilan mereka.

TAFSIR FATHUL QADIR 101



Jumhur membacanya, ltlai"l, dalam bentuk kalimat tarrya,

tanpa wctwu. Sementara Na.fi' membacanya: lila:l'}l. Jumhur

membacanya, '#3.{7 5K5 (Kelak akan fitufistran persaksian

merela), dengan dhammah pada taa'bertitik dua di atas dalam bentuk

b ina' lil maf ut dan me-r afa' -l<arl'ft 'rJi7. Sementara As-Sulami, Ibnu

As-Sumaifi' dan Hubairatr dari Hafsh membacanya dengan nuun

datam bina' lil fa'il dan menashabkan t*rr,p tyakni 'fitp'*!SL3
(Kelak akan 'Kami tuliskan persaksian mereka)1. Abu Raja'

membacanya: i'ii.tit'e t,, dalam bentuk kata jamak. Maktranya: Kami

akan menuliskan kesaksian yang mereka nyatakan ini di dalam

lembaran catatan perbuatan-perbuatan mereka untuk Kami berikan

balasannya.

6;{;3j (dan mereka akan dimintai pertanggungan jawab)

tentang itu pada hari kiamat

fisfi('o8l16' 7$'65 <o"" mereka berkata, 'Jikalau Atlah

Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah trami tidak menyembah

merelra (malaikat).). Ini bentuk lainnya dari ke*ufuran mereka

terhadap Allatr.Mereka mengemukakan ini sebagai cemoohan dan

olokan. Maknanya: Seandainya Allah Yang Matra Pemuratr apa yang

kalian nyatakan itq niscaya kami tidak akan menyembatr malaikat-

malaikat ini. Ini perkataan yang benar namun maksudnya

bathil.Penjelasannya telah dipaparkan di dalam surah Al An'aam.

Latu Allah menjelaskan kejatrilan mereka dengan firman-Nya,

*U4+r{Y (Meretra tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun

tentang itu), yahi: mereka tidak memiliki pengetatruan tentang apa

yang mereka katakan itu, yaitu bahwa bila Allah menghendaki mereka

tidak menyembatr para malaikat, tentulah mereka tidak akan

menyembah para malaikat. Bahkan mereka mengatakan itu karena

kejahilan mereka" daq mereka menghendaki kebathilan melalui

perkataan yang bentuknya benar itu, dan mereka menyatakan batrwa

bila Allatr menghendaki maka Dia telah meridhai.
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Kemudian Allah menerangkan ketiadaan ilmu pada mereka

dengan firman-Nya, S#rflil ol (mere*a tidak lain hanyalah

menduga-duga belaka), yakni: mereka itu hanyalah mengada-adakan

kedustaan pada apa yang mereka katakan ifu, dan mereka hanya

mengira-ngira saja secara bathil.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kata penunjuk u-J.i
(tentang irz) menunjukkan kepada kalimat firman-Nya, 'iKitSlj:{-,
6t rS$ ftp. 'fl e-$ Oo" merelca meniadikan malaikat-malaikat
yong mereka itu adalah ham.ba-hamba Allah Yang Maha Pemurah

sebagai orang-orang perempuan). Demikian yang dikatakan oleh

Qatadah, Muqatil dan Al Kalbi. Mujahid dan Ibnu Juraij mengatakan,

"Yakni: Mereka tidak mempunyai pengetatruan sedikit pun tentang

penyembahan berhala."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas,

ia berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah

qolam (pena), dan Allah memerintatrkannya untuk menuliskan apa

yang akan terjadi hingga hari kimat, dan kitab itu ada di sisi-Nya."

Kemudian ia membacakan ayat: j-gi$qX;$:t XafrV
(Dan sesungguhnya Al Qur'an itu di dalam induk Al Kitab (Lauh

Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat

banyak mengandung hilonah). Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serupa ifu dari Anas secara marfu'.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai fi{mar-
Nya, L1i5 ?511lfj- 31,b51 (Maka apatrah Kami aknn berhenti

menurunlran Al Qur'an kcpadamu), ia berkata, "(Yakni) kalian ingin
agar itu dihentikan dari kalian ftlmun kalian tidak melaksanakan apa

yang diperintahkan kepada,kalian."

Muslim, Abu Daud, At-Timridzi, An-Nasa'i, Al Hakim dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'IJmar: "Batrwa apabila

Rasulullatr # bepergian, beliau menunggangi binatang
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tunggangannya kemudian bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan,
'bAj5 E 6ffV @ 

"*j 
:i (L61K6',,k" 

",rti'#" (Maha

Suci Dia yang telah menunduklran semua ini bagi lcami padahal

sebelumnya lrami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya

lcami alran kembali trepada Tuhan kami).-ra

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari ,Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, 'qli fiUL6 Qtadahal
sebelumnya lrami tidak mampu menguasainya), ia berkata, "(Yakni)
'8+f (menguasai)."

'Abd bin Humaid meriwayatkan darinya mengenai firman-
Nya, 4;iJi j\r,l) ,iJ (Oo" apakah patut (menjadi anak Allah)
orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan), ia berkata,

"Yaitu kaum wanita. Allah membedakan antara pakaian mereka dan

pakaian kaum lelaki, serta kekurangan mereka dalam hal penerimaan

porsi warisan, dalam kesaksian, perintah kepada mereka untuk
menjalani masa 'iddah, dan menyebut mereka 'tl-S,t3;Jt (orang-orang

yang tidak pergi berperang)."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu
Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim dan ia
menshahihkannya, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Dulu aku

membaca ayat ini: Gq 5;)t'fuj.'U-lt (yang mereka itu di sisi Allah
Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan), lalu aku

tanyakan kepada Ibnu 'Abbas, ia pun mengatakan, *5 3d9. (hamba-

hamba Allah Yang Maha Pemurah). Aku berkafa, 'Itu yang

dicaatumkan di dalam mushafku.' Ia berkata, 'Hapuslah itu dan

tulidatr: ;;;$t 3$r lhamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah)' )'

, 'oshohih, Muslim (21975); At-Tirmidzi QaaT;Abu Daud Qsgg) dan Al Hakim
P.nsq.
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,.Atau adakah Kamimemberihan sebuah kitab kepada mereka

sebelamAl Qur'an lalu mereka berpegang dengan kitab

itu?Bahkan mereka berkata, 'sesungguhnya hami mendapati

bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami

orang-orang yang mendapat petuniuk dengan (mengikuti) ieiak
mereka-rDan demikianlah, Kami tidah mengutus sebelum kamu

siiroog pe*beri peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan

orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata,

'sesungguhnya kami mendapati bapak-bapah kami menganut suatu

agama dan sesungguhnya kami adalah pengikutieiak-ieiak

mereka,(Rasul itu) berkata, ,Apakah (kamu akan mengikutinya

juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata)

memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu

me n g an utny a?' M e r e ka meni aw ab r' S es ung g uh ny a kami

mengingkari agamayang kamu diutw untuk

menyampflikannya-' Maka Kami binasakan mereka maka

perhatikanlah bagaimana kes udahan orang-orang yang
, mendustakan ituDan ingattah ketika Ibrahim betkata kepada

bapaknya dan kaumnya, 'sesungguhnya aku tidak bertanggung

jawab terhadap apayang kamu sembah,tetapi (aku menyembah

Tuhan) Yang meniadikanku; karena sesungguhnya Dia akan

memberi hidayah kepadaku.'Dan (Ibrahim) meniadikan kalimat

tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka

kembali kepada kalimat tauhid ituTetapi Aku tebh memherikan

kenikmatan hidup kepada mereka dan kepada bapak-bapak mereka

sehingga datanglah kepada mereka hebenaran (Al Qur'an) dan

seotgng rasul yang memberi penielasan Dan takkala kebenaran (Al

Qur'an) itu datang kepada mereka, mereka berkata,'Ini adalah

sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang

mengingkariny u' D an mere ka berkata,' Mengapa Al Qur' an ini

tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri

TAFSIR FATHUL QADIR106



(Mekah dan Thaifl ini?'Apakah merekayang membagi-bagi rahmat

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan

mereka di dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan
sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baih dari apa yang mereka kumpulkan.Dan

sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi
umat yang satu (dalam kehaliran), tentulah Kami buatkan bagi
orang-orang yang kaftr kepada (Tuhan) Yang Maha Pemurah

loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga
(perak) yang mereka menaikinyaDan (Kami buatkan pula) pintu-
pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-
dipan yang mereka bertelekan atasnya.Dan (Kami buatkan pula)

perhiasan-perhiasan (dari emos untuk mereha). Dan semuanya itu
tidak lain hanyalah kesenangan hehidupan dunia, dan kehidupan

akhirat itu di sisi Tuhutmu adalah bagi orong-orang yang
bertalcwa." (Qs. Az-Zukhruf [43] : 21 -35)

Firman-Nya, 4ti 6#* flr;{ (Atau adakah Kami
memberilran sebuoh kitab kcpada mdreka sebelum Al Qur'an). fl ai
sini terputus, yakni: balrkan apakah Kami memberikan sebuah kitab
kepada mereka sebelum Al Qur'an agar mereka menyembah selain

Allah. 'oK#.*,f+ (lalu mereka berpegang dengan kitab itu?),
yakni berpedoman dengan kandungan kitab itu dan berdalih
dengannya serta menjadikannya sebagai prjakan bagi mereka?

Kemungkinan juga fl di sini sebagai pengulang kalimat lt:t*'l
(Apatrah mereka menyaksikan (ayat 19) sehingga 'tr i"i bersambung.

Maknanya: Apakatr mereka menyaksikan penciptaan malaikat atau

adakah Kami memberikan kepada mereka sebuah kitab... dst.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhamir pada .4fi u
kembali pernyataan mereka, yakni: atau adakah Kami memberikan
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kepada mereka sebuatr kitab sebelum pemyataan mereka itu yang

menyatakan kebenaran apa yang mereka katakan itu. Pendapat yang

pertama lebih tepat.

Kemudian Allah $ menerangkan, bahwa tidak ada hujjatr pada

mereka dan tidak pula syubhat, alon tetapi mereka mengikuti nenek

moyang mereka dalam kesesatan. Allah berfirman, -Ef.tGLfJG 5
',nry e)t; {&G5 fi di 6'tqt:. (Bahkan mereka berkota,

'sesunggihnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu'

agama, dan sesungguhnya kami ofang-orang yang mendopat petuniuk

dengan (mengihtti) jejak mereka.). Maka mereka mengaku batrwa

tidak dda sandaran bagi mereka selain menirukan nenek moyang

mereka. Makna yl Oy adalah ,+i:iJt fr-* ,e (mgngapt suata cara

dan sekte). Abu 'Ubaid berkita, "Yaitu' ';l,t-Stii lrrlt, (cara dan

agama)."Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah dan yang

lainnya.Al Jauhari berkata" "i-.11i adalatr 'irll.,Jltti ',r.,irr (cara dan

agama).Dikatakan 'r-j.'Z-1li !i-i artinya fulan tidak beragama.

Contahnya ucapan Qais bin Al Khathim:

J1!i J1!,- ,sr6) s:,1 'it Jr *
'Kami mengonut agama nenekmoyang kami,

dan komi menirukanyanglebih &iu sekali.'

Penyair lain mengatakan"

,:{i 'Adakoh sama orangYang

'4G beragama danyanghalfitr'."

Al Farra' dan Quthrub berkata, "(Yakni) menganut suatu

kiblat." Al Akhfasy berkata, *(Yatei) menganut suatu konsistensi."Ia

pun menyenandungkan perkataan An-Nabighah,
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,q.!';l?'.k
"Aht bersumpah sehingga tidakmeninggalkan keraguan bagi dirimu.

Apakah berdosa orangyang konsisten sedang ia taat."

Jumhur membacanya, '14, dengan dhammah pada hamzah.

Iv-Iujahid, Qatadah dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz mebmacanya dengan

lrssarah tpll.Al Jauhari berkata, *iJ1i, dengan ftasrah, Snyl
nikmat.L}li'3uga logat/aksen lainnya y*g ,u-u dengan l-fti.
Contohnya ucapan Adi bin Zaid:

)i ltb €)ry > :yit *rut t Ufri'fi. {
' Kemudian setelah kemenangan, kerai aan dan lcenilonatan,

di sana mereka dikcbumilcan oleh htburan'."

, Kemudian Allah S mengabarkan, bahwa orang-orang kafir

selain mereka telah lebih dulu beralasan dengan perkataan ini dan

mengatakannya. Atlah berfirman, $rl e 6 C4 -67iV A;$
' 3::,3i3 rySt' {FGyl 

-A lf 6&t;-(t-ttL63i iv @o" demikiantah,

Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun

dalam suatu negeri, rnelainkan orang-orang yang hidup mewah di

negeri rtu berlrota, 'sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak lami

menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengihtt

j ej ak-j ej ak m er e ka. ). Gi; yakni 63U,3') t 6'i*bt (orang-orang kaya

dan para pemuka mereka). Qatadah berkata, "Yuk ri orang-orang yang

ditiru dan diikuti."Makna lr'.r$1i tyakni dari i,&i?l dan ir'r'iri tyakni

dari 3:33i,1 saling mendekati.Dikhususkannya penyebutan grang-

orang yang hidup mewah untuk memfokuskan perhatian, p*ahwa

bersenang-senang dengan kenikmatan menjadi sebab menyepelekan

penghayatan.

Kemudian Attah & memerintahkan Rasul-Nya # agar

membantah mereka. Allah berfirman, # i69AG\ KL JJ'J?

ev ;,, {t ,!'r;fr;-',bs.*,
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fXit; ((Rasut itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengilattinya juga)
selralipun aht membawa untulonu (agama) yang lebih (nyata)

memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapalcrnu

menganutnya? ). yakni: Apakah kalian akan tetap mengikuti nenek

moyang kalian walaupun aku membawakan kepada kalian agerma

yang lebih memberi petunjuk daripada agama nenek moyang kalian?
Az-Zajjaj berkata, "Maknanya: Katakanlatr kepada mereka, 'Apakah
kalian akan tetap mengikuti apa yang kalian dapati nenek moyang

kalian melalnrkannya sekalipun aku membawakan kepada kalian yang

lebih memberi petunjuk daripada itu?"'

Jumhur membacny^, K!+$J'JG. Ibnu 'Amir dan Hafsh
membacanya, 'ekL i'tt U.Ini penuturan kisah tentang para pemberi
peringatan dan kaum mereka, yakni: masing-masing dari pemberi
peringatan itu mengatakan kepada kaumnya. Pendapat lain
mengatakan, bahwa kedua qira'ah ini menceritakan tentang apa yang

terjadi di antara para nabi dan kaum mereka. Seakan-akan dikatakan
kepada setiap nabi: ;[i (katakanlah). Ini berdasarkan frman-Ny u, fJ6
'ot$"*,-iai qGL (Merelca menjawab, 'sesungguhnya kami
menginglcari agama yang knmu diutus untuk menyampaitrannya. ).

Ini di antara dalil terbesar yang menunjukkan bathil dan

buruknya taqlid (mengekor; meniru), karena paru pen-taqlid dalalrrt

Islam hanya melaksanakan pendapat para pendahulu mereka,
mengikuti jejak mereka dan meniru mereka. Bila seorang da,i yang
mengajak kepada kebenaran ingin mengeluarkan mereka dari
kesesatan dan menghilangkan bid'ah dari mereka, maka mereka malah
berpegang teguh dengan dan karena mereka mewarisnya dari para
pendahulu mereka tanpa dalil yang terang maupun hujjah yang jelas,
tapi sekadar katanya dan katanya yang berarti syubhat yang nyata,
hujjah yang bathil dan alasan yang lemah. Mereka mengatakan apa
yang dikatakan oleh oang-orang yang hidup mewah di dalam agatna-
asama ini, 3:iii egst' {FGL| }A {g 6-JQt;Tt2 Gy lsesungguhnya
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lrami mendapati bapak-bapak lami menganut suatu agama dan

sesungguhnya kami adalah pengihtt ieiak-jeiak merelca), atau

ungkapan lainnya yang semakna dengan ini.

Jika seorang da'i'yang mengajak kepada kebenaran dengan

mengatakan kepada mereka, "Agama Islam telah menyatukan kita dan

kesatuan adalatr agama Muharnmad $. Ibadatr kami kepada Allatr dan

juga ibadatr kalain serta nenek moyang kalian yang sebelum kalian

hanya berdasarkan Kitab-Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nyal dan

berdasarkan riwayat yang shahih dali Rasul-Ny4 karena beliaulatr

yang menerangkan Kitabullah dan menjelaskan makna-maknanya, dan

yang membedakan antara yarry muhkam dan mutasyabih-nya- Karena

itu, marilah kita mengembalikan perselisihan kita kepada Kitabullah

dan Sunnah Rasul-Nya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada

kita di dalam Kitab-Nya, yaitu firman-Nya, fiiJyl'j,;i3e'i;yo9
)fiV (Kemudian jila lcamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

malra kcmbatitranlah ia kcpada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

(sunnahnya). (Qs. An-Nisaa' [a]: 59)). Karena mengembalikan kepada

Kitab-Nya dan Sr:nnatr Rasut-Nya lebih dapat menujuki kami dan

kalian dari pada mengembalikan kepada apa yang dikatakan oleh para

pendahulu katian dan tadisi nenek moyang kalian." Bila dikatakan itu

kepada mereka" maka mereka akan lari menghindar dan melempari

sang da'i dengan batu, tanah dan sebagainya. Seakan-akan mereka

belum pernatr mendengar firman Allah &, 6lJtV"fsyiry;5if;iK3y
CSGr't|fi- fi 'f*'KA--19;; (s e s un g guhny a i au, ab an o r an g- o r an g

mulvnin, bila merelca dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar

Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan: 'Kami menQg.ngar

dan lrami patuh.'. (Qs. An-Nuur [24]: 5l)), dan firman-Nya, { 4,\fr$
e{8 qV; #fr et L;1 "J ;ru.',<, t4- 1i.;4 $: 'i/tt1litlAS (Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakilatnya) tidak

beriman hingga merela menjadikan lcamu hakim dalam perkara yang

merelra perselisihkan, kcmudian mereka tidak merasa kcberatan
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dalam hati mereka terhadap putusan yang komu berikan, dan mereka

menerima dengan sepenuhnya.(Qs. An-Nisaa' [4]: 65)).

Jika ada seseorang yang mengatakan kepada merek4 "Orang
'alim yang kalian ikuti dan kalian pegang perkataannya itu adalah

orang seperti kalian juga yang tunduk kepada Kitabullah dan Sunnah

Rasul-Nya. Dituntut darinya apayang dituntutkan dari kalian. Bila ia
berbuat berdasarkan pendapatnya ketika tidak menemukan dalil, maka

itu adalah rukhshah fteringan) bagi, namun tidak boleh orang lain
mengikuti pendapatnya itu dan tidak boleh mengamalkannya. Khrena

adakalanya orang lain menemukan dalil yang tidak ditemukannya.

Aku mengajak kalian untuk menemukannya di dalam Kitabullatr atau

riwayat shahih dari Sunnah Rasul-Nya, karena itu lebih menunjuki
kalian daripada apa yang kalian dapati dari nenek moyang
kalian."Maka mereka berkata, *Kami tidak akan melakukan ini, dan

tidak akan mendengarkanmu serta tidak akan mematuhimu."Mereka
merasakan tekanan yang sangat berat dari hukum Al Kitab dan As-
Sunnah, dan mereka iidak mau tunduk kepada itu dan tidak mau
mematuhi itu.Sementara syetan telah membelaki mereka dengan

tongkat dimana mereka bisa bertelekan padanya ketika mereka
mendengar orang yang mengajak mereka kepada Al Kitab dan As-
Sunnah, yaitu mereka mengatakan, "sesungguhnya imam kami yang

kami ikuti itu lebih mengetahui tentang Kitabullah dan Sunnah Rasul-
Nya daripada kamu."

Deinikian ini karena fikiran mereka menggambarkan batrwa
orang yang mereka ikuti dan mereka itu dengan gambaran yang agung
karena lebih dulu milsanya dan banyak pengikutnya.padahal mereka
tidak mengetahui batrwa hal ini tertolak dari mereka.Karena bila
dikatakan kepada mereka, "sesungguhnya di antara tabi,in ada yang
lebih agung dan lebih dulu masanya dari orang kalian itu. Maka jika
karena faktor lebih dulu masanya dan lebih agung kedudukannya

merupakan kelebihan yang karenanya layak diikuti, maka marilah
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akan aku tunjukkan kalian kepada orang yang lebih dulu masanya dan

lebih mulia kedudukannya. Jika kalian menolak itu, maka aku akan

menunjukkan kepada kalian orang yang lebih agung kedudukannya,

lebih mulia dan lebih banyak pengikutnya serta lebih dulu masanyq

yaitu Muhammad bin 'Abdullatr, nabi kami dan nabi kalian, utusan

Alalh kepada kami dan kepada kalian. Kemarilah, inilah Suonah

beliau yang terdapat di datam cacatan-catatan Islam dan:.;tiuku-

bukunya yang telah dipetajari oleh umat ini dari generasi ke generasi,

dan dari masa ke masa. Dan inilah Kitab Tuhan kita, Pencipta segala

sesautu, Pemberi rezeki bagi segala sesuafu dan yang mengadakan

segala sesuatu, ada di tengah-tengah kita, ada di setiap rumah, bahkan

di setiap Muslim, tidak ada perubahan padanya dan tidak ada

penggantian padany4 tidak pula tambahan maupun pengurangan.

Kami dan kalian termasuk yang memahami lafaztr-lafazhnya dan

mengerti makna-maknanya, karena ifu, mari kita mengambil yang

benar dan sumbernyq dan mereguk kebeningan aimya dan mata

airnya. Karena ini lebih menunjuki daripada apa yang kalian dapati

dari nenek moyang kalian."Maka mereka berkata; "Kami tidak mau

mendengar dan mau mengikuti."Baik dengan perkataan maupun

perbuatan.

Silakan hayati dan cermati bila masih ada secuil kebaikan pada

diri anda, sedikit rasa malu dan kepedulian terhadap agama.Tidak ada

daya maupun kekuatan kecuali karena pertolongan Allah yang Maha

Agung.Saya telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas pada

buku saya yang berjudul *Adab Ath-Thalab wa Muntaha Al Arabb",

silakan anda merujuknya jika anda menginginkan tersingkapnya

kegelapan fanatisme dan terhilangkannya belenggu-belenggu taqlid
dari anda.

i|6i6 (Malm Kami binasakan mereka). Pembinasaan itu
dengan apa yang Allah timpakan kepada kaum Nuh, 'Aad dan

Tsamud. '+tF$U'r( CS;:&G 6aka perhatikanlah bagaimana
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lresudahan orang-orang yang mendustalan itu) dari umat-umat itu,

karena bekas-bekas mereka masih ada.

++53 *,\ i-+9tJ'6iy, {oa ingatlah l@til@ Ibrahim berkata

kepada bapalorya dan kaumnya), yakm: dan sebutkanlatr kepada

mereka waktu perkataan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya yang

men-taqlid nenek moyang mereka dan menyembah berhala-berhala.

'oit$q{fi ,*L (Sesungguhwa ,aht. tidak bertanggung jmtab
terhadap apa yang kamu sembah). rl-r-Jt adalah lafa^ mashdar yarg
disifatkan untuk mubalaghah (menyangatkan). Lafa^ bisa untuk

menyifat kata mufrad (tunggal), mutsanna (berbilang 
_dua), 

jarnak,

mudzakkar dan muannats. Al Jauhari berkata, "ir;. V rift l? "U bl;
3,-lt (akg berlepas diri darinya,dan aku bagian darinya, dengan

keterlepasan yang total). Ini tidak ada mutsanza maupun jamaknya,

karena asalnya merupakan kata mashdar."

Kemudian ia mengecualian Penciptanya dari pelepasan dirinya
itu, ia berkata, Qfi rsfi$l $etapt (aht menyembah Tuhan) Yang

menjadilranla), yakni: Yang menciptakanku A-)ii:i6 Qrarena
sesungguhnya Dia alcan memberi hidryah kepadaht), yakni akan

menunjukiku kepada agama-Nya dan meneguhkanku di atas

kebenaran. Pengecualian ini bisa sebagai pengecuali terputus, yakni:

akan tetapi Tuhan Yang menciptakanku. Dan bisa juea pengecualian

tersambung daxi keumuman U, karena mereka menyembah Allah dan

berhala-berhala. Pemberitatruannya bahwa Allah akan menunjukinya

adalah bentuk kemantapan kepercayaan terhadap Allatr & dan kuatnya

keyakinannya.

.#|4;tS 'zglil$ (Dan (Ibrahim) menjadikan katimat
touhid itu lralimat yang kekat pada kcturunannya). Dhamir padar$a
kembali keapda kalimat: 

"$.sifrJl\etapi 
(aht menyembah Tuhan)

Yang menjadikanht), yaitu bermakna tauhid, seakan-akan ia

mengatakan, er;). * r* 4;6. )€ Ft t".g,k r@an menjadikan

kalimat tauhid kalimat yang kekal pada keturunan Ibratrim), sehingga
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di antara mereka akan tetap ada yang mengesakan Atlah &. Fa'il
adalah Ibrahim, demikian ini karena ia mewasiatkan tauhid kepada

mereka, dan memerintahkan mereka agar menganutrya, sebagaimana

disebutkan di datam firman-Nya, i,jxi 4 btLq,&qt (Dan

Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-analvtya,

demikian pula Ya'qzD. (Qs. Al Baqarah l2l: 132)). Pendapat lain
menyebutkan, bahwa fa'il-nya adalah Allah S, yakni: Dan Al'lah &
meqiadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal pada keturunan
Ibrahim. iir aaA*, orang yang setelahnya fteturunannya).

Mujahid dan Qatadah berkata, "Kalimat dimaksud adalah: laa
ilaaha illallah. Dari kehrunannya akan tetap ada orang yang

menyembah Allah hingga hari kiamat."olkrimah berkata, "Yaitu
Islam." Ibnu Zaid berkata, *Kalimat dimaksud ucapannya: ,j)L1:l
'4Jti( (Afu tundltk patuh kepada Tuhan semesta alam. (es. Al

Baqaratr [2]: 131))."

Kalimat 6fi-{fi, Gup.aya mereka trernbati kepada lcalimat
tauhid irz) sebagai alasan Jj;Jt (menjadikan), yakni: menjadikannya
kalimat yang kekal dengan harapan supaya kembali kepadanya orang
yang musyrik di antara mereka dengan doa orang yang mengesakan-

Nya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhamir paaa ii13 (supaya

mereka) kembali kepada penduduk Mekatr, yakni: supaya penduduk

Mekah kembali kepada agamamu yang mana itu adalah agarna

Ibratrim. Pendapat lain menyebutkan, bahwa pada redaksi ini terdapat

toqdim wa ta'lchir (ada kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan
penyebutannya), perkiraannya: .. qkzi oti # *la3 iJp {tcar"rru
sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku supaya mereka

kembali kepada kalimat tauhid itu dan menjadikannya... dst),"As-
Suddi berkata, "Supaya mereka bertaubat, sehingga kembali dari apa

yang mereka lakukan kepada penyembahan Allah."

Kemudian Allah $ menyebutkan nikmat-Nya kepada Quraisy
dan orang-orang kafir lainnya yang seperti mereka yang semasa
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dengan mereka. Allah berfirman, i-,I[it;3;{Ft3t& (Tetapi Aht
telah memberikan lcenilqnatan hidup kepada mereka dan kepada
bapak-bapak merelca). Allah beralih dari pembicaraan yang tadi
kepada penyebutan anugerah nikmat kepada mereka, yaitu nikmat
bagi diri mereka, keluarga, harta dan nikmat-nikmat lainnya, serta

nikmat yang dianugerahkan kepada nenek moyang mereka dengan

tidak disegerakannya ad4ab kepada mereka.Lalu mereka terpedaya
dengan penangguhan itu sehingga memperturutkan hawa nafsu..fi
'#le gehingga datanglah trepada mere.ka kebenaran) yakni Al
Q*'*, 43i53 (dan seorang rasul yang memberi penjelasan), yakni
Muhammad $. Makna 'tfi: jelasrisalatrnya, atau menjelaskan kepada
mereka apa yang mereka bufuhkan mengenai urusan agama. Namun
mereka tidak menerimanya dan tidak mengamalkan apa yang
diturunkan kepadanya

Kemudian Allah S menerangkan apa yang mereka perbuat
ketika datangnya kebenaran itu. Allah berfirman, ta:li,$,6gJfJ?efi;
i,i;f+$h (a"" tukJrala kebenaran (Al eur'an) itu' datang

lrcpada merelca, merelca berlmta, 'Ini adalah sihir dan sesungguhnya
lrami adalah orang-orang yang mengingkarirrya.), yakni Ort3e
(mengingkarinya), lalu mereak menyebut Al Qur'an sebagai sihir dan
mereka mengingkarinya serta menghina Rasulullatr $.

* #.fiiU,F iF 6r;jJtr::6Jj{trrJ'6; (Dan meretra

berlrata, 'Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan trcpada seorang
besar dari salah satu dua negeri (Mekah don Thaifl ini? ). yang

dimaksud #:A (dua negerf) adalah Mekatr dan Thaif, dan yang
dimaksud dengan kedua orang dari kedua negeri itu adalah Al watid
bin Al Mughiratr dari mekah dan 'Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari
Thaif, demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan yang lainnya.
sementara Mujahid dan yang lainnya mengatakan, bahwa maksudnya
adalatr 'utbah bin Rabi'atr dari Mekah dan 'umair bin 'Abd yalail
Ats-Tsaqafi dari rhaif. Ada juga yang mengatakan selain itu. Zhahir
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redaksi Al Qur'an menunjukkan bahwa yang dimaksudnya adalah

seorang pembesar yang berwibawa, banyak harta dan dipatuhi di
kalangan kaumnya dari salah satu dua negeri. Maknanya: bahwa

sekiranya itu Al Qur'an tentu diturunkan kepada salah seorang

pembesar dari kedua negeri itu.

Lalu Allah S meqjawab mereka dengan firman-Ny4 'A

43 6 i,U1- (Apakah mereka

Tuhanmu?), yakni kenabian, atau

Pertanyaan ini untuk mengingkari.

yang membagi-bagi rahmat
yang lebih umum dari itu.

Kemudian Allah & menerangkan, bahwa Dialah yang

membagi di antara mereka urusan-urusan dunia yang menghidupi
mereka. Atlah berfirman, $fr "t# 

A if:"; trffi[F (Kami telah
menentukan antara merelca penghidupan merekn di dalam kehidupan
dunia), Kami tidak menyerahkannya kepada mereka, dan tidak
seorang pun di antara para hamba yang mengendalikan sesuatu pun,

batrkan semua ketetapan adalah milik Atlah semata. Karena Allah &
yang membagikan rezeki di antara mereka dan meninggikan derajat
sebagian mereka di atas sebagian lainnya, maka bagaimana bisa tidak
puas dengan pembagiannya dalam hal kenabian dan penyeraharurya

kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara para hamba-
'Nya?Muqatil berkata, "(Yakni) apakah mereka yang memegang

kunci-kunci risalatr 'sehingga mereka bisa memberikannya kepada

siapa yang mereka kehendaki?"

Jumhur membacanya: flil:,'J, dalam bentuk kata tunggal.

Ibnu 'Abbas, Mujahid dan Ibnu Muhaishin membacanya: '@ti,e,
dalam bentuk jamak. 

,j,

Makna #r3,*(;j'6A; (dan Kami telah
meninggilran sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat), bahwa Allahlah yang memberikan kelebihan-kelebihan di
antara mereka,.sehingga menjadikan sebagian mereka melebihi yang
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lainnya di dunia dalam hal rez-eki, t"p"*iropir*, kekuatan,
kebebasan, *d, ilmu dsb.

Kemudian Allah menyebutkan alasan ditinggikannya derajat
sebagaian orang di atas sebagian lainnya. Allah berfirman, 1r4
W(r" # (agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain), yakni sebagian mereka bisa memanfaatkan
sebagian lainnya, dimana yang kaya mempergunakan yang miskin,
pemimpin mempergunakan yang dimpimin, yang kuat
mempergunakan yang lemah, yang merdeka mempergunakan budak,
yang berakal mempergunakan yang akalnya lebih rend4 yang berilmu
mempergunakan yang jahil, dan inilah mayoritas kondisi para
penghuni dunia. Dan dengan begitu terjadilah kemaslahatan mereka,
teraturlah penghidupan merekq dan masing-maslng bisa sampai
kepada apa yang diinginkannya. Karena setiap produk duniawi bisa
dikerjakan dengan baik oleh suatu kaum yang kaum lain tidak bisa
mengerjakannya, sehingga sebagian mereka memerlukan sebagian
lainnya, sehingga dengan begitu terjadi konsolidasi di antara mereka
dalam urusan duniq dimana yang ini membutuhkan itu, yang itu
membuat ini, dan yang memberikan itu... dst.

As-Suddi dan Ibnu Zud berh,atao "€;t-i yakni t ,iV
(mempercayakan; menguasakan), dimana orang-orang kaya'
menguasakan kepada orang-orang miskin, sehingga sebagian mereka
menjadi sebab penghidupan bagi sebagian lainnya."eatadatr dan Adh-
Dhahhak berkata, "Agar sebagian mereka menguasai sebagian
lainnya." Pendapat lain menyebutkan, yakni 'i-;,-5 yang i.r;i-:"1i
(mengolok-olok). walaupun ini sesuai menurufmakna bahasa, namun
jauh dari makna Al Qur'an dan menafikan maksud konteksnya.

't;4-U3{A;;#$ (Dan rahmat Tuhanmu lebih baik
dari apa yang mereka htmpulkan), yang dimaksud dengan rahmat ini
adalah apa yang Allah sediakan bagi para hamba-Nya yang shalih di
negeri akhirat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah

118 TAFSIR FATHUL QADIR



kenabian, karena itu juga yang dimaksud dengan rahmat yang lalu

pada ayat: 43 6 it;-;t'A (Apakah mereka yang membagi-bagi

rahmat Tuhanmu?). Tidak ada halangan untuk mengartikannya

dengan setiap yang bisa disebut rahmat, baik karena tercakup oleh

sebutan itu atau sebagai pengganti. Makna 'b;4"gadalah dari harta

dan semua perhiasan dunia yang mereka kumpulkan.

Kemudian Allah @ menerangkan hinanya dunia di sisi$Jya
Allah berfirman, i"-irA Afli i'K 6-$; (Dan sekiranya bytran

.lrnrena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam

kekafiran)), yakni: seandainya bukan karena menghindari mereka

menyatu dalam kekufuran karena kecenderungan terhadap dunia dan

perhiasannya, '*- $6ii ff-AS3y K A.Ctl;3 Qentutah
Kami buatlrnn bagi orang-orang yang lafir kepada (Iuhan) Yang

Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah merekn). Penggunaan

dhamir jamak pada lafazh AIX (bagi rumah merelca) dar' dhamir

tunggal pada latazir_ l('uaauf, berdasakan makna ',# dan

lafazhnya. &A @a?t rumah mereka) adatah badal isytimal dari

maushul. iiilJt jamak t-u;.

Jumhur membacanya dengan dhammah pada siin dan qaaf
(ti-ll,seperti ",p:)dan !j1.Abu 'Ubaidah berkata, *Tidak ada yang

ketiganya."Al Farra' berkata, "Yaifu jamak dari "r&,seperti t +i aan

L.&, serta "J4)aan tiii." Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini
adalah jamak darriutL, sehingga merupakan jarnak dari jamak. Ibnu

Katsir dan Abu 'Amr membacanya detgarfathah pada siin dan sulam

pada qaaf, dalam bentuk kata tunggal 1tiiJ"1, dan maknanya jamak

karena sebagai sebutan jenis, 'i"'i

Al H asan berkata, "Makna ayat ini: kalau sekiranya mii]usia
tidak akan kufur semuanya karena kecenderungan mereka kepada

dunia dan meninggalkan akhirat, niscaya Kami berikan kepada

mereka di dunia apa yang Kami sebutkan itu karena betapa hinanya
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dunia di sisi Allah." Demikian juga yang dikatakan oleh mayoitas

mufassir.

Ibnu Zaid berkat4 "(Yakni) sekiranya bukan karena hendak

menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam mencari

keduniaan dan lebih mengutamaknnya daripada akhirat." Al Kisa'i
bedrkata, "Maknanya: Sekiranya bukan karena di kalangan orang-

orang kafir itu ada yang kaya dan ada yang miskin, dan di kalangan

orang-orang Islam juga demikian, niscaya Kami berikan kepada

orang-orang kafir dari dunia ini karena hinanya dunia."

6ii)X-W AW (dan (iuga) tangga-tangga (perak) yang

mereka menaikinya). Vlr-;it adalatr Uil, (tangga), yaitu jamak dari

Lt:h,dan irli*ir adalah iilJr 1t*gg+ af Akhfasy berkata, "Jika mau,

anda bisa menjadikan bentuk tunggalnya t-r- a*rip, seperti irf;
dan iti;." Maknanya: tsj#-$Hi*:urt,k;i (Hu Kami

buatkan bagi mereka tangga-tangga perak yang mereka menaikinya),

yakni t:t:t;Jf" o#;-q1r-air (yang mana mereka menaiki tangga-

tanggaitu). Dikatakan 4, * b:j$ arr;rrrya #t # 'crib lacu nait
ke atap rumatr). Contohnya ucapan An-Nabighah:

t:#1 U; oi t;'t 6yt ri!|, t:,lrt: lr3 
^31 

er.

"Kemuliaan, kebanggaan ao, martabat kami telah mencapai langit,

dan sungguh kami berharap kctinggian di atas itu."

f,fi$l efij (Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu
(perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan),
yakni: '*b t:ij,i@"u S:;.1 ng.t3.W+t to*Kami buatkan pula

pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka dan dipan-dipan perak).

<rE!-W (yang mereka bertelelcan atasnya),yakni jlt 
"ja 1ai

atas dipan-dipan itu). Yaitu jamak dari 'Lt-I+ ada juga yang

mengatakan: jarnak dan;;1, sehingga ,o"*puk* jarnak dari jamak

L;tdf adatahjarnak dari;L3)i .(r; a*'*Fr [yakni d*i 6;{-g)
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adalah bertopang/bertelakan pada sesuatu.

(alat bertelekan padarrya. (Qs. Thaahaa [20]:

,6$'i6 - ",nllr, 
sebutan tempatrya: k.ti.

Contohnya: ($W;'1
l8). Dikatakan ,*'(<\

6AS (Dan (Kami buatkan puta).perhiasan-perhiasan (dari

emas untuk mereka)). O?!t, adalah .."L-1, (emas). Ada juga yang

berpendapa! bahwa Jlty adalatr perhiasan, jadi lebih umum

daripada emas dan lainnya. Ibnu Zaid berkata, "Yaitu sesuatu yang

dibuat manusia menjadi perkakas dan peralatan di rumah mereka.'oAl

Hasan berkata, *Yaitu ukiran." Asal maknanya: perhiasan. Dikatakan

it:.t[r c.lTiartinya aku menghias rvrerah."Manshub-nya 6BS karena

fi'lyarrgdiperkirakan, yakni: J?3U; € ;l t;+i @an di samping

itu Kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka).

Atau karena dibuangnya partikel penyebab khafadh,yakni: t'i)'j ri.rjl.|

qii ',i:H.cf Gintu-pintu dan dipan-dipan dari perak dan emas),

iAo ketika penyebab lchafad-rrya dibuang, lafazfinya menjadi

maruhub.

Kemudian Allah S mengabarkan, batrwa semua itu hanyalah

kesenangan yang dinikmati di dunia. A.llah berfirman, A$ 3L uV

$triff$'€;(i (Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kcsenangan

lcehidupan-ilunia). Jumhur membacany a: 4, secara takhfif (tanpa

tasydid), sementara 'Ashim, Hamzah dan Hisyam dari Ibnu 'Amir

membacanya dengan tasydid [(i]. Berdasarkan qira'a]r pertama, maka
'i,l ai rioi adatatr muffinffafah min ats-tsaqilah (yarrg diringankan dari

yutg berat, yakni asalnya dari Lf lalu diringankan menjadi

l:rg.SeOangtcan berdasarkan qira'+ kedua, ir! * sebagai p:"ufi-qfq
meniadakan), dan (i bermalcna'lt. ya*i, G gr'#iA\lU; ,F g

$!r lsemuanya itu tidat lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia).

Abu Raja' membacanya dengan kasrah pada laam [Ll'I, dengan

anggapan, bafuwa ini adala]r laam 'illah da1;. GTnaushul, sedangkan

'aid-nya dibuang. Yakni: Lt-6' tr €jJi,. (rntuk yang merupakan

kesenangan).
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|it!-d;; r4ig$t; (dan tcehidupan akhirat itu di sisi

Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertalcwa), yakni bagi yang

menjauhi syirik dan kemaaksiatan, serta beriman kepada Allah semata

dan mengamalkan ketaatan kepada-Nya. Karena sesungguhnya itulah
yang abadi, yang tidak akan sirna, dan kenikmatan abadi yang tidak
akan pernah menghilang.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-
Nya, fi *6'tcvl3ij(y 1sr*nssrrturya karnr *"ndapati bapak-

bapak lrami menganut suatu agama), ia berkata, *CYakni) ,J-t- #

""*T::TT*d *"r*uratkan dari, *'-,31''a$61r) (Dan
(Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang lcel(al), yakni:
laa ilaaha illallah. -#C @ada kcturunanrrya), yakni: keturunan
Ibratrim adalatr anaknya."

'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan darinya juga: "Bahwa ia ditanya mengenai firman
Arrah, *#-31U,Feir;j51r36tj{J qurngapa At eur'an ini
tidak diturunlcan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri
(Melrah dan Thaifl ini?), apayang dimaksud dengan kedua negeri itu?
Ia menjawab, 'Thaif dan Mekah.' Lalu ditanyakan jugq 'Lalu siapa

dua orang ifu?'Ia menjawab, "Umair bin Mas;ud dan orang terbaik

Quraisy'."

Ibriu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
darinya jugq ia berkata, "Yang dimaksud dengan kedua negeri itu
adalah Mekah dan Thaif. Dan pembesar yang dimaksud itu adalah Al
Walid bin Al Mughirah Al Quraisyi dan Habib bin 'Umair Ats-
Tsaqafi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini,
ia berkat4 "Mereka memaksudkan orang yang lebih mulia dari
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Muhammad adalah Al Walid bin Al Mughirah dari penduduk Mekah
dan Mas'ud bin 'Amr Ats-Tsaqafi dari penduduk Thaif."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
darinya juga mengenai firman-Nya, i'ta$54 AAiitK6-$t <or"
sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat
yang satu (dalam kekafiran)) al aayah, ia berkata, "(Yakni) sekiranya

bukan karena Karrri hendak menghindari menjadikan manusia semua

kafir, niscaya Aku jadikan bagi rumah-rumah orang-orang kafir itu
loteng-loteng perak dan tangga-tangga perak, yaitu tangga untuk
mereka gunakan naik ke kamar-kamar dan dipan-dipan perak. 6tiS
yakni emas."

Diriwayatkan oleh At-Tirrridzi dan ia menshahihkannya serta

Ibnu Majatr dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Rasulullah # bersabda, i
*6'tp U€ W ,a; t-*y".Cua 

1, 
q i,j Elrr 9i,€ (Seandainya

dunia di sisi Allah mencapai seberat s6yap nyamulc, maka Dia tidak
alran memberi orang lcafir darinya setetes air minum pun).urs

36W,riL6;

rh69 4u.*xe,r@ -#,# a. G(6J :;:rr * #
@'o'3** *tg # r:,sifi 6t;-i1 @ 6;i'f
"Shahih, At-Tirmidzi Q32O); Ibnu Majah (4110) dan disebutkan oleh Al Albani

di dalam Shahih Al Jami' (5292).

#v@a;r ;i5€{5:&4 #ii 5} e,},3- 65

,t, z(.'(z
#.as
5*iU frfr @ :,fj.rr r(i{r e {s ;xE tLiA
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"rtr$fi6
a*gyiFl(4tyt-a-jei1;&(,

-W 
u,Af; oC.65 6,y;j @ i,fi S;; S;4

@'u#ta;$lisioaWA
"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Tuhan) yang Maha

Pemurah (Al Qur'an), Kami adahan baginya syetan (yang
menyesatkan), maka syetan itulah yang menjadi teman yang selalu

menyertainyuDa\ ses ungguhnya syetan-syetan itu benar-benar
menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka

b ahwa mereka mendap at petunj uks e hingga ap abita orang-o rang
' yang berpaling itu datang kepada Kami (di hari kiomot) dia berkata,

'Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara
mosyrik dan maghrib, maka syetan itu adalah sejahat-jahat teman
(yang menyertai manusia).'(Harapanmu itu) sekali-kati tidak akan

memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah
menganiaya (dirimu sendiri). sesungguhnya kamu bersekutu di

dalam adzab ituMaka apakah kamu dapat menjadikan orang yang
pekak bisa mendengar?atau (dapatkah) kamu mcmberi petunjuh
kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap

dalam kesesatan yang nyata?sungguh, jika Kami mewafatkan kamu
(sebelum kamu mencapai kemenangan) maka sesungguhnya Kami

akan menyiksa mereka (di akhirat).Atau Kami memperlihatkan
kepadamu (adzab) yang telah Kami (Ailah) ancamkan kepada

mereka-Maka sesungguhnya Kami berkuosa atas mcrekuMaka
berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan

kepadamusesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.Dan
sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan

besar bagimu dan bagi kaummu, dan ketak kamu akan diminta
pertanggungan jawab.Dan tanyahanlah kepada ras ul-ras ul Kami
yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adahah Kami menentukan
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tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"'

(Qs. Az-Zukhruf [a3l: 36-45)

Firman-Nya, 64i 5>* .t3.,;3 (Barangsiapa vans
berpaling dari pengaiaran (Tuhan) Yang Moha Pemurah (Al

Qur' an)). Dikatakan .rtll' J'o:i:tb afiny a ;t}t b.t2i (aku menuj u api).

s6r ,f 'aW artinya ,-ft 'o-b e't|b (aku berpaling 9*i api), seperti

*ekup*- llt jiJ'l; 1A* menuju tulan) dan gX-i;- tjr 1ar<3

berpaling dari frrlan), pir{i Jl ttr, (ut 
" 

condong kepada fulan) d* t rt

9#',* (aku berpaling dari fulan). Demikian yang dikatakan oleh Al

Farra', Az-Zajjaj,Abu Al Haitsam dan Al Azhari. Jadi maknanya: ari

fr;t .;r .F .ir-i- @**resiapa yang berpaling dari pengajaran

(Tuhan) Yang Maha Pemurah). Az-Zajjaj berkata, *Makna ayat ini,

bahwa orang yang berpaling dari Al Qur'an dan hikmatr yang

terkandung di dalamny4 dan beralih kepada kebathilan-kebathilan

para penyesat, maka Atlah menghukurrnya dengan mengadakan

syetan baginya yang menyesatkannya dan selalu menyertainya sebagai

teman baginya, sehingga ia tidak mendapat petunjuk sebagi balasan

baginya karena lebih mengutamakan kebathilan daripada kebenaran

yang nyata." Al Khalit berkata, "',.-3iit adalah pandangan lesu.

Contohnya:

",*,-);LGat, *3 ryI;t rir*rtl :? J1r:rx ,pt e
'sungguh baikpemuda yang menuju lcepada cahaya apinya,

Karena angin tengah berhembus dan terupatnyaiuga lengang'-"

Zhahimya. bahwa makna bait sya'ir ini menuju ke api, bukan

melihat kepadanya dengan pandangan lesu seperti yang dikataka oleh

Al Khatil. Sehingga tepatnya ini sebagai bukti untuk apa yang tadi

kami kemukakan, bahwa lafazh ini bermakna menuju dan juga
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bermakna berpaling. Demikian bunyi sya'ir yang dikemukakan Al
Khalil sebagai bukti yang menguatkan pendapabrya yang keliru:

o. to, ../. -r.c, . / c, i. I o, ?.

*7 ? t^:rb 
)6 ? Yf i* J\i*s yF J,

"Saat kau mendatanginya kau menuju cahaya apinya,

Kau dapati sebaik-baik api yang memiliki sebaik-baik penghangat."

Karena ztratrirnya, batrwa maknanya: glJ :'* 4 Caif 1kau

menuju cahaya apinya), dan bukannya: kau melihat cahaya apinya

denga pandangan lesu. Bisa juga dikatakan, bahwa makna bait sya'ir

ini mubalaghah (hrperbola) pada cahaya api dan kecermelangannya,

sehingga tidaklah orang melihatnya kecuali seperti melihatnya orang

yang pandangannya lemah, karena pandangannya mengalami

kelemahan saat menyaksikan akibat besarnya kayu bakarnya.

Abu 'Ubaid dan A1 Akhfasy mengatakan, bahwa maksa ij
j^li adatah'rijo'i:a, Ut @atbarangsiapa yang (penglihatan) matanya

pudar), ini serupa dengan pendapat Al Khalil, dan ini berdasarkan

qira'ah Jumhur: 33-,;j, dengan dhammahpadasyiin, dari -t-#
fUI. 16nu'Abbas dan'Ikrimah membacanya:';,i,i-'s,'j, dengat fathah
pada syiin. Dikatakan t# : ,s-:;;- :]*1t ;* apabila orang itu
buta.Al Jauhari berkata, "[tijl -dengan alif maqshur- adalah mashdar

dari rsj.-eti. yuito yang tidak dapat melihat di malam hari tapi dapat

melihat di siang hari.Dan wanita disebut itj*.-
Lafazh ini dibaca juga: j--Lii-, dengan wcrwt, karena 6ij

dianggap maushul yang tidak mengandung makna syarat.

Jumhur membacariya, 6Ci< ,:n;4 (Kami adakan baginya

$yetan (yang menyesatkan)), dengan nuun. As-Sulami,Ibnu Abi Ishaq,

Ya'qub, 'Ishmah dari 'Ashim dan Al A'masy membacanya dengan

yaa' dalam bentuk bina' tit fa'it t#it. Ibnu'Abbas membacanya

dengan yaa' dalam bentuk bina' til mafut tlrA dan me-rafa'-

Un3tiill, sebagai niyabah.
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"U-j'i'* (maka syetan itulah yang menjadi teman yang selalu

menyertainya), yakni selalu menyertainya dan tidak meninggalkannya,

atau dia selalu menyertai syetan itu dan tidak meninggalkannya,

bahkan selalu mengikutinya dalam semua urusannya serta

mematuhinya dalam segala yang dibisikkan kepadanya.

,gi*i+t$ ffb <O"" sesungguhnya svetan-svetan itu

benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar), yakni: dan

i* n sesungguhnya syetan-syetan yang Allatr adakan bagi masing-masing

'' 
- 

mereka yang berpaling dari ajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, benar-

benar menghalangi mereka. Yakni: menghalangi antara mereka dan

jalan yang benar, mencegah mereka dari jalan itu, dan membisikkan

kepada mereka bahwa mereka berada di atas kebenaran sehingga

mereka mengira bahwa syetan itu benar dalam hal yang dibisikkan

kepadanya. Itulah makna firman-Ny4 ';DiAJftl6#; (dan mereka

menyangka balrwa mereka mendapat petunjuk), yakni: orang-orang

kafir itu mengira batrwa syetan-syeta itu mendapat petunjuk sehingga

mereka pun mematuhi syetan-syetan itu. Atau: karena sebab

bisikan/godaan tersebut, orang-orang kafir itu mengira batrwa diri

mereka mendapat petunjuk (di atas petunjuk).

$Etil6 (sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu

datang kepada Kami (di hari Hamar)). Jumhur membacanya dalam

bentuk tatsniyah (berbilang dua) [yakni tilst* fteduanya datang)],

yakni orang kafir dan syetan yang menyertainya.Abu 'Amr, Hamzah,

Al Kisa'i dan Hafsh membacanya dengan bentuk tunggal I*Il), yakni

orang kafir, atau masing-masing dari itu:

JG @t" berknta), yakni orang kafir berbicara kepada syetan.

,;'F'&&r#Lili- 1l.duhai, semoga (iarak) antaraht dan

lramu seperti jarak antara masyrik dan maghriD), yakni: sejauh jarak

antara timtn dan barat, lalu timur didominankan atas barat. Muqatil

berkata, "Orang kafir berharap, bahwa jatuk antara dirinya dengan

syetan sejauh jarak antara masyriq (tempat terbitnya matatrari) yang
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paling panjang dalam setahun dan masyriq yang paling pendek dalam

setahun."Pemankaan yang pertama lebih tepat.Demikian juga yang

dikatakan oleh Al Farra'.

5,;$ ,fi; (maka syetan itu adalah sejahat-jahat teman (yang

menyertai manusia)). Yang dikhusus dengan celaan dibuang, yakni:

engkau, watrai syetan. (maka sejahadahat teman adalah engkau,

wahai syetan).

i$?a'-J3 ((Harapanmu itu) se*ati-knli tidak a*an

memberi manfaat kepadamu di hari itu). Int kisah tentang apa yang

akan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat. ,!,Esy Qarena
lcamu telah menganiaya (dirimu sendiri)), yakni karena kalian telah

menganiaya diri kalian sendiri sewaktu di dunia. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa :! adalah badat daxi i1$, karena terbukti pada

hari itu bahwa mereka telah menganiaya diri mereka sendiri sewaktu

di dunia.

Jumhur membacanya , 'ogjl, ,t|{ft 4 KA (Sesungguhnya

Iamu bersehttu di dalam adzab irz) dengan fathah pada 0l karena

latazh ini dan yang setelahnya dianggap berada pada posisi rafa'
sebagi fa'il. Yakni: persekutuan kalian di dalam adza;b itu sekali-kali

tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu. Para mufassir

berkata, *Tidak akan diringankan adz:ib itu sedikit pun dari mereka

oleh persekutuan ifu, karena masing-masing dari orang-orang kafir
dan para syetan mendapat bagian yang lebih besar dari itu."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat itu sebagai alasan

untuk menafikan adanya manfaat. Yakni: karena hak kalian adalah

bersekutunya kalian dengan teman-teman kalian di dalam adzab ittt
sebagaimana kalian bersekutu dalam penyebabnya sewaktu di dunia.

Pemaknaan ini dikuatkan oleh qira'ahnya Ibnu 'Amir yang meng-

lcasrah-kanl1 Jyut "i iSJIf
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Kemudian Allah S menyebutkan, batrwa seruan dan nasihat

tidak akan berguna bagi orang yang telah ditetakan kesengsaraan

bagrnya. Allah berfirman, :rJl"# J1';31 U ldi goto apakah

lramu dapat menjadilcan orang yang pekak bisa mendengar? atou

(dapatlrah) knmu memberi petunjuk kepada orang yang buta

(hatinya)). Hamzah ftata tanya) ini untuk mengingkari keheranan.

Yakni: kau tidak bisa melalarkan itu, dan hendaknya dadamu tidak

terasa sempit bila mereka kafir. Di sini terkandung penglipur lara bagi

Rasulullatr $, sekaligus pemberitahuan baginy4 batrwa tidak ada

yang mampu melakukan itu selain Allah &.

Kalimat firman-Ny4 -#,* C6(Jj (dan kepada

orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?) di-'athf-karn kepada

6)111yarry buta). Yakni: sesungguhnya kamu tidak dapat menunjuki

orang yang demikian. Makna ayat ini: bahwa orang-orang kafir itu
sama dengan orang tuli yang tidak dapat memikirkan apa yang engkau

bawakan, dan sarna dengan orang buta yang tidak dapat melihatrya

karena sangat keterlaluannya rnereka dalam kesesatan dan

keseksamaannya mereka dalam kej ahilan.

4-"PXgt (Sungguh, jitra Kami mewafatlcan kamu)sebelum

diturunkannya adzab kepada mereka. 6aq! ireg (makn

sesungguhnya Kami akan menyilaa mereka), baik di dunia maupun di

akhirat. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya: Sungguh,

jika Kami mengeluarkanmu dari Mekah.

i+SS6irt&; t (Atau Kami memperlihatkan kepadamu

.(adzab) yang telah Kami (Attah) ancamknn kepada mereka) sebelum

kematianmu 'rt|+rl #($ <uo*, sesungguhnya Kmti berhtasa

atas mereka) bila Kami menghendaki untuk mengadzab mereka.

Banyak mufassir mengatakan, bahwa Allah telah memperlihatkan itu
kepadanya saat perartg Badar.Al Hasan danQatadah berkata, "Ini
berkaitan dengan para pemeluk Islam.Maksudnya adalatr fitrah yang

terjadi setelah tiadanya Nabi $.Dan memang setelah wafatnya Nabi
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$ terjadi fitnah besar.Maka Allah memuliakan Nabi-Nya gS sehingga

beliau tidak pemah melihat sesuatu pun dari itu pada

umatnya."Pendapat yang pertama lebih tepat.

lyt-t Jcf|,;t U$ (Uo*, berpegang teguhlah kamu kepada

agama yang telah diwahyulan kepadamu),yutu A1 Qur'an, walaupun

didustakan oleh yang bedusta. # +* iV 6Gy (Sesungguhnya kamu

berada di atas jalan yang lurus), yakni jalan yang jelas. Kalimat ini
sebagai alasan untuk ,i)-U$ (Matra berpegang teguhlah).

6);4|nfSfrg (Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-

benar adalah suatu lcemuliaan besar bagimu dan bagi knummu),

yakni: '*?.:i',lV'0ry&bg@an sesungguhnya Al Qur'an itu
benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagrmu dan bagi kaummu)

dari kaum Quraisy, karena kami menurunkzlnnya kepadamu

sedangkan engkau dari kalangan mereka, dan Al Qur'an itu
. diturunkan dengan bahasamu dan bahasa mereka. lni seperti firman-
Nv", 'F$>*f{+ #i6jIi $aturgsuhrrya telah tcami turuntan
lrepada lramu sebuah kitab yang di dalamrrya terdapat sebab-sebab

kemuliaan bagimu. (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: l0). Pendapat lain
menybutkan, yakni: benar-benar sebagai penjelasan bagimu dan bagi

umatnu mengenai apa-apa yang kalian butuhkan. Pendapat lain
menyebutkan, yakni: benar-benar sebagai peringatan yang dengannya

kalian mengingat perintah agama dan mengamalkannya.

'o;63f6 {dan kctak kamu akan diminta pertanggungan
ja,nab) mengenai kemuliaan yang telah Allah jadikan untuk kalian.

Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj, Al Kalbi dan yang lainnya.

Pendapat lain menyebutkan, yakni: mereka akan diminta
pertanggungan jawab mengenai kewajiban-kewajiban yang

semestinya mereka laksanakan.

'ot#{^$;,{1tr\ gi,rfu|-W,r:, # n 61"5 S Sr;
(Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus
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sebelum kamu, 'Adakoh Kami menentulan tuhanluhan untuk

disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'). Az-Zlrhi, Sa'id bin

Jubair dan lbnu Zudmengatakan, bahwa Jibril mengatakan itu kepada

Nabi $ ketika beliau diperjalankan (peristiwa Isra'). Jadi maksudnya

adalatr menanyakan kepada para nabi pada waktu itu ketika beliau

berjumpa dengan meieka.Demikian juga yang dikatakan oleh

sejumlah ulamasalaf.

Al Mubarrad, Az-Tajjaj dan sejumlatr ulama mengatakan,

bahwa maknanya: Dan tanyakanlatr kepada umat-umat para rasul yang

telatr Kami utus. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujatrid, As-

Suddi, Adh-Dhahhak, Qatadatr, 'Atha' dan Al Hasan.

Makna ayat ini berdasarkan kedua pendapat ini: menanyakan

kepada merek4 apakah Allah mengizinkan penyembahan berhala-

berhala di dalam suatu agama? Dan apakah itu dibolehkan bagi

seseorang dari mereka? Maksudnya unhrk membungkam kaum

musyrikin Quraisy, karena apa yang mereka perbuat itu tidak pernah

ada di dalam syari'at mana pun.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muharnmad bin 'Utsaman

Al Maktrzumi: "Bahwa orang-orang Quraisy berkata, 'Tugaskan satu

orang untuk masing-masing orang dari para sahabat.Muhammad yang

akan membawanya.' Lalu mereka menugaskan Thalhah bin

'Ubaidullah untuk membujuk Abu Bakar, maka ia pun menemuinya

ketika ia sedang bersama sejumla orang. Abu Bakar berkat4 'Kepada

apa engkau mengajakku?'Thalhah menjawab,'Aku mengajakmu

kepada penyembahan l-aata dan'Uzz,a.'Abu Bakar berkata, 'Apa itu
Laata?'Thalhah menjawab,'Anak-anak lelaki Allatr.'Abu Bakar

berkata lagi, 'Apa itu 'Ud?'l}oralhah menjawab, 'Anak-anak

perempuan Allah.'Abu Bakar berkata lagi, 'Lalu siapa ibu mereka?'

Thalhah diam tidak menjawab, lalu ia berkata kepada kawan-

'Jawablah orang ini.' Namun orang-orang ifu pun diam,

maka Thalhah berkat4 'Berdirilah watrai Abu Bakar.Aku bersaksi,
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bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan bahwa
Muhammad adalatr utusan Allah.' Lalu Allah menunrnkan ayat: 6ij
#ji 5)e 1$$ (Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran
(Tuhan) Yang Maho Pemurah (Al Qur'an)) al aayah."

Disebutkan di dalam Shahih Muslim dan yang lainnya, bahwa
setiap manusia ditemani oleh seorang jirr.'u

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Ali mengenai firman-
Nyq 4o[ iEE (Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum

lmmu mencapai kemenangan)), ia berkata, *(Yakni) setelah Nabi-Nya

$ wafat, maka siksa-Nya akan menimpamusuh-Nya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, ffSS "fi68 
j (Atau Kami mempertihattran

lrcpadamu (adzab) yang telah Kami (AAa@ ancamkan kepada
mereka), ia berkata, "(Yalmi) ketika perang Badar.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani,
Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'aD meriwayatkan
dari beberapa jalur, dari Ibnu 'Abas mengenai firman-Nya, y$ft6
6);1;ifr(Dan sesungguhrrya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu
kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu),ia berkata, *(Yakni) Up
'*:F3 i:fi ftemuliaan bagimu dan bagi kaummu).',

Ibnu 'Adi dan Ibnu Mardawaih dari .Ali dan

Ibnu 'Abbas, keduanya mengatakan, *Rasulullah S menawarkan
kepada kabilah-kabilah di Mekah untuk melindunginya dan

menjanjikan kemenangan kepada mereka, lalu ketika mereka
bertanyq 'Siapa yang akan memegang kekuasaan setelatrmu?, beliau
diam tidak menjawab apa pun, karena tidak ada yang diperintalrkan
kepada beliau dalam hal itu hingga turunnya ayat: Lirzlj'efif{,ftLj
(Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu
lrcmuliaan besar bagimu dan bagi knummu). Maka setelah itu, bila

t6shahih,Muslim (4/2167) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud.
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beliau ditanya demikian, beliau menjawab, 'Untuk kaum

Qr:raisy.'Maka mereka tidak menerima tawaran beliau, hingga kaum

Anshar menerimanya." I 7

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari jatur Al Kalbi, dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, -W u& nA:"55 Si; (Dan

tanyalranlah kcpada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum

kamu), ia berkata, "(Yakni) tanyakanlah kepada orang-orang yang

Kami utus para rasul Kami sebelummu kepada mereka."

3S ALJCT.*ry'' oie. JVWge;&|''$
.e;6j @ {'K#. W i 6We, i:vft @ i$irr ;;
'oF; #J Y(fi\ &|-,:Vw' iu aJ t'{.( i
6f# GyX:,+ryq.asi66 Lllii:t ils;
) -ro. . 2t/,

bficg:u-r F 6lQtilI # erKcfr@

a c; |t:'ii eS5 h iiJ O J{fi ,fi- i'6 -*oi e
3K 1; lv ;,s ifr t::6, e 7'61 t 'uH|{fr-e
|AAA u, ;( 5 *i iA; &'G!1:,1i$,@ ry.

<,;i3

'44;r c;, 1j,( #yl;au,tlji,3ffi @ a;1,

tTMaudhu', dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi di dalam Al Kamil Q/436). Di dalam
sanadnya terdapat Saif bin 'Umar Adh-Dhabbi yang disepakati matruk (haditsnya
ditinggalkan).
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@ <-;f i$:1ft ;& (ffi 6;i-;r;t1-1, @F

6,r9t{'A5trfr
KDan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa

mukjizat-mukjizat Kami kepada Fir,aun dan pemuka-pemuka
kaumny aMaka Mus a b erkata,'s es ungg uhnya aku adatah utus an
dari ruhan seluruh alam.'Maka takkala dia datang kepada mereka

dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami dengan serta merta
mere ka mentertawakanny aD an tidaklah Kami p ertihatkan kepada

mereka sesuatu mukjizat kecuuli mukjizat itu tebih besar dari
mukjizat-mukjizat yang sebelumnya-Dan Kami timpakan kepada
mereka adzab supaya mereka kembali (ke jalanyang benar).Dan

mereka berkata, 'Ifai ahli sihir, berdo,alah kepada Tuhanmu untuk
(melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikan-Nya
kepadamu; sesungguhnyo kami (iika do,amu dikabulkan) benar-

benar akan menjadi orang yang mendapat petunjurc'Maka tatkala
Kami hilangkan adzab itu dari mereka, dengan serta merta mereka

memungkiri Qanjinya).Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya
(seraya) berkata,'Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini

kepunyaanku? Dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di
bawahku; maka apakah kamu tidak metihat(nya)?Bukankah aku
lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat

menielaskan (perkataannya) ? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya
gelang dari emas atau malaikat datang bersama-samn dia untuk

mengiringkanny&' Maka Fir' aun memp engaruhi kaumnya (dengan
perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanyaKarena sesungguhnya

mereka adalah kaumyangfasilcMaka tatkala mereha membuat
Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan

mereka semuanya (di laut)rdan Kami jadikan mereka sebagai
pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.r,
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(Qs. Az-Zukhruf [43]: a6-56)

Setelatr Allah & memberitahukan Nabi-Nya bahwa Allah akan

membalaskan musuhny4 selanjutnya Allah menyebutkan kesamaan

para nabi dalam hal tauhid, lalu disusul dengan menyebutkan kisah

Musa bersama Fir'aun, dan keterangan tentang bencana yang

menimpa Fir'aur dan kaumnya. Allah berfirman, WSr6;j Ci6f$
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membowa

mulj iz at -muAV- iz at Kami), yakni sembi lan mukj izat yang penj elasannya

telah dikemukakan. .**'t 6,) JL(lnpoaa Fir'aun dan pemuka-

pemulra kaumnya). 'tii' uaa*, Urpli (para pemuka) S,t jfi ALJ6,
'44{rt (Matra Musa berkata, 'sesungguhnya alru adalah utusan dari

Tuhan seluruh alam. ), yakni Dia mengutusku kepada kalian.

iK6-Wi (,L16-rhietii 1u"t'o taklrata dia datang trepada

merelra dengan membauta mukjizat-mukjizat Kami dengan serta merta

merelrn mentertanvakanrrya) sebagai olokan dan cemoohan. Penimpal

6 1ta*ala) adalah $fujaiyyah, karena perkiraannya:'53;z c.i5 tt+v
(tiba-tiba saat tertawanya mereka).

,it! b'iJn$'{C i-*--}u3 (Dan tidaHah Kami

perlihatlcan kepada mereka sesuatu mulcjizat kccuali mukjizat itu lebih

besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya), yakni masing-masing

dari mukjizat-mujizat Musa lebih besar dari mukjizat-m*jizat yang

sebelumnyq dan lebih agung kadar kendatipun yang sebelumnya juga

agung kadamya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: yang

pertama melahirkan ilmu dan yang kedua melahirkan ilmu, bila yang

kedua digabungkan kepada yang pertama maka semakin menambah

jelas. Makna ii;ti (pesaudaraan; yakni d*i Q+} antar mukjizat,

karena mu$izat-mukjizat ittt sama-sarna saling berkesusian dalam

menunjukkan kebenaran kenabian Musa, seperti ungkapan: +V gp
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o:ij (ini temannya ini), yakni: keduanya hampir sama dalam segi

makna.

Kalimat ,it! b !4aJ1-(kecuatt mulfizat itu tebih besar

dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya) berada pada posisi jaru
sebagai sifat untuk '{11. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

maknanya: masing-maisng mukjizat itu bisa disendirikan maka orang

akan mengira bahwa itu mukjizat terbesar dibanding mukjizat-
mukjizat lainnya. Ini seperti ungkapan seorang penyair:

qtiltArqf C CAt,y.*,9 t;ii'lx'&38 u
"Siapa punyang engkau jumpai dari merelca, maka kau akan

mengatakan: aht telah berjumpa dengan pemimpin merelca.

Seperti bintang-bintangyang dengannya orang dapat berjalan di
malam hari."

36-#v(fi\&i":5 (Dan Kami timpakan trepada

merelra adzob supcrya mereko kembali (ke jalan yang benar)), yakni
disebabkan mereka mendustakan mukjizat-mukjizat itu. Adzab ini
adalatr yang disebutkan di dalam firman-Nya, 6;;)JU.1{A :,-tt
q!3i'4,f; '4\ (Dan sesungguhnva kami telah menghuhtm
(Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang
panjang dan kehtrangan buah-buahan. (Qs. Al A'raaf [7]: 130)).

Allah menjelaskan, bahwa sebab ditimpakannya adzab keapda mereka

adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar.

Ketika mereka menyaksikan ayat-ayat yang jelas dan bukti-
bukti yang tryatrymereka mengir4 bahwa itu adalatr akibat sihir. !Jt5j
Aaiill- (Dan merelca berlcata, 'Hai ahli sihi), mereka menyebut

para ulama dengan sebutan ahli sihir, dan mereka memang

menghormati sihir, bagi mereka sihir bukanlah sifat yang tercela. Az-
Zajjaj, "Mereka memanggilnya dengan panggilan yang biasa ada pada

mereka, yaitu sebutan ahli sihir."
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n'tel+q(t(i(l'{ (berdo'alah kepada Tuhanmu untuk

(melepaslcan) kami sesuai dengan apa yang telah diianjikan-Nya

kepadamu), yakni sesuai dengan apa yang engkau beritakan kepada

kami tentang janji-Nya kepadamu, yaitu bila kami beriman maka Dia

akan menghilangkan adz.ab ini dari kami. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa yang dimaksud dengan I-;;jr tyakni dan ig?l ini kenabian.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah pengabulan

doa secara umum.

iiAAGy $esunsTtthrva kami (iika do'amu dikabulkan)

benor-benar akan menjadi orang yang mendapat petuniuk), yakni:

bila adzab itu dihilangkan dari kami, yaitu adzab yang menimpa kami

ini, maka kami adalatr orang-orang mendapat petunjuk hingga masa

yang akan datang, dan kami beriman kepada apa yang engkau bawa.

<ri3--& $L1fiJIiiL fiKg| (Maka tattrata Kami

hilangkan adzab itu dari merekn, dengan serta merta mereka

memungkiri (ianjinya)). Pada redaksi ini ada kata yang dibuang,

perkiraannya: Lalu Musa pun berdoa kepada Tutrannya, maka Kami

hilangkan adz:rb itu dari mereka, tiba-tiba saja memungkiri janji yang

telah mereka tetapkan atas diri mereka, yaitu merliadi orang-orang

yang mendapat petunjuk. i:--3r [yakni dan <r]3A artinya '*iNt
[pelanggaran; pelanggaran j anji].

44j,iiplts1'6j (oan Fir'aun berseru trcpada lcaumrrya).

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa ketika Fir'aun melihat mu$izat-

mukjizat itu ia takut kaumnya akan condong kepada Mus4 maka ia

pun mengumpulkan mereka dan berseru kepada mereka dengan

suaranya, atau memerintahkan seseorang unfuk menyerukan

seruannya.

frt,$,r' J- J$ +fr J'6 (Hai kaumku, bukantrah lceraiaan

Mesir ini knpunyaanht?), di dalamnya tidak seorang pun yang

melawanku dan tidak seorang pun yang menentangku.
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t* u eF *'li t$5 (Dan (bukankah) sungai-sungai ini
mengalir di bav,ahlat), yakni di bawah istanaku. Maksudnya adalah

sunga Nil. Qatadah berkat4 o'Malananya: mengalir di hadapanku." A1

Hasan berkata" "Mengalir berdasarkan perintahku.Yakni mengalir di
bawatr perintatrku."Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud dengan

3t:'.ii ini para panglim4 para pemimpin dan para pemuk4 bahwa

mereka berjalan di bawah benderanya." Pendapat lain menyebulkan,

batrwa yang dimaksud dengan j{t<ii adala}r harta. Pendapat yang

pertama lebih tepat.

Wawu pada kalim at y$5'rneng- 'athf-kan kepada t2 At
(lrerajaan Mesi), dan lafazh G bFurzdra pada posisi nashab sebagai

haal Q<eterangan kondisi). Atau ini adalatr wawul haal (wavtu yang

menunjukkan kondisi, bukan yang merangkaikan antar kalimat).Kata
penunjuknya [9$] sebagai mubtada' aar-,s]matm-nya.Kalimat ini
berada pada osisi nashab.

'ouE|'{fr @al@ apakah kamu tidak metihat(nya)?) dan

menjadikannya sebagai bukti yang mennrfq+* kuatrya kerajaanku

dan tingginya kekuasaanku serta lematrnya Musa untuk melawanku.

W 3 u if r::S U /;81 I <nurqrrkah aht t e bih baik dar i or ang
yang hina t"il.1 ini terputus yang diperkirakan sebagai,,tj @atkan)
yang menunjuttan kebimbangan, tanpa haraah (kata tanya) untuk
mengingkari. Yalcni: ? til ,Y. Oahkan aku lebih baik). Abu 'Ubaidah
berkata, *.rt i* berrnakna.!i (Ualft*). Maknanya: Fir'aun berkata
kepada kaumnya,;i Uf Ji @ahkan aku lebih baik)." Al Farra' berkata,

"Jika mau, anda juga bisa mengangap temrasuk kata tanya yang

dinngkapkan dengan kata I karena tersambung dengan redaksi

sebelumnya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini lafazh tambatran.

Abu Zud menceritakan dari orang Arab, bahwa mereka kadang

menliadikan;1 sebagai kata tambahan
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Al Akhfasy berkata, "Pada redaksi ini ada kalimat yang

dibuang. Maknanya :ro 1.,4 il'o ti$ yif lmata apakah kalian tidak

melihat (itu) ataukah kalian melihat (itu)?), lalu dimulai lagi dengan

mengatakan,Tftl @ht lebih baik...dx)}'Diriwayatkan dari Al Khalit

dan Sibawaih seperti pendapat Al Akhfasy. Pendapat ini dikua&an,

bahwa 'Isa Ats-Tsaqafi dan Ya'qub Al Hadhrami me-waqaf'katpada

;1, d"og* perkiraan: t:;;l i( lataukah kalian melihat (itu)?), lalu

kalimat itu dibuang karena telah ditunjukkan oleh kalimat yang

pertama tyakni telah aitunjukkan oleh kalimat: 'q# irl @atra

apalrah lamu tidak metihat(nya)1. Berdasarkan pendapat ini, makalI
ini bersambung dan tidak terputus.Pendapat yang pertama lebih tepat.

Contohnya ucapan seorang penyair yang disenandungkan oleh Al
Farra':

/teuiif q'?3 o"L:t ft'eratei b*ti

"Tampak seperti tanduk matahari saat pesona waWu dhuha

lrau pun menggambarkannya. Bahlcan matamu lebih pela."

Al Farra' menceritakan, bahwa sebagian ahli qira'ah

membacanya:'ri? st 6f, yakni: tp'*jl &ukankah aku lebih baik) o;

Wic!566 (dart orang yang hina ini), yah,ni: orang yang lemah,

nista, hina din4lagi tidak ada kehormatan padanya.

#.:K-*; (dan yang hampir tidak dapat menielaslan)

perkataanny4 karena lida&rrya kelu. Penjelasan tentang kelunya lidatt

Musa telah dipaparkan di datam suratr Thaahaa.

*i i\*l$r$?,|ii (It engapa tidak dipatraikan

kepadanya gelang dari emas), yakni: mengapa ia tidak diperhiasi

dengan gelang emas bila ia seorang yang agung. Adalah tadisi
mereka, bita ada seseorang yang memiliki martabat yang tinggr, maka
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mereka mengenakan padanya gelang emas dan ban leher yang terbuat

dari emas.

Jumhur *"*bu.*yu, iljt;1, yaitu jamak aan iir-lf y*g
merupakan bentuk jarnak aX ji:t* firakni ja-uk dari jamak). Abu
'Amr bin Al 'Ala' berkata, "Bentuk tunggal W'::t;li .iil6li a*
i-;u-:li adahh jt3-1'1, yaitu logat/dielal</aksen lainnya ""t"[ 

jt r-, :'
Hafsh membacany u, +;;1, bentuk jarouk dan )ro. Ubay memba0nya:

]r[,f. rbrr., Mas'ud -"ribu"*y a:':tyl.
Mujatrid berkata, "Mereka itu, bila mengangkat seorang lelaki

sebagai pemimpin, maka mereka memakaikan padanya dua gelang

emas dan memakaikan pada lehernya ban emas sebagai tanda

kepemimpinannya.

Aj,f,?1$Xi *& 31 (atau mataikat datang

bersama-sama dia untuk mengiringkannya). Ilrtr di-'athf-fuarr- kepada

.-;j. Vfumu"yu: mengapa tidak datang bersamanya malaikat-mataikat
yang mengiringkannya, jika dia memang benar, sehingga malaikat-

mataikat itu membantwrya dalarn urusannya, dan memberikan

kesaksian tentang kenabiannya. Fir'aun memberikan asumsi pada

kaumny4 batrwa para rasul itu mestilatr orang-oftmg yang

berpenampilan sebagai orang-orang besar dan diiringi oleh para

malaikat.

ii6fti,f5 .i*E (Mala Fir'aun mempengoruhi lcaumnya

(dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya), yakni

membawa mereka ke tepi kebodohan dan kejatrilan dengan perkataan

dan tipu dayanya, lalu mereka pun mematuhi apa yang

diperintahkannya kepada mereka, dan menerima perkataannya serta

mendustakan Musa.

|*;r1;r r3( {i[ (Karena sesungguhnya mereka adalah

lcaum yang fasik), yakni keluar dari ketaatan terhadap Allah. Ibnu Al
A'rabi berkata, "Maknanya: maka Fir'aun membodohi kaumnya, lalu
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mereka pun memahrhinya karena dangkalnya kecerdasan mereka dan

sedikitnya akal mereka."

Dikatak^{}r d;;**r artinya ia dikejutkan oleh kesenangan.

'ii;.-"'t juga berarti membebaninya. Contohnya: J tit Jii*-t
6$3-(dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini

(lrebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahlcan kamu. (Qs. Ar-Ruum

t30l: 60)). Pendapat lain menyebutkan, bahwa ,tr$ iffi yakni

mendapati kaumnya berakal rendah. Bahkan Fir'aun membodohkan

kaumnya dan menundukkan mereka sehingga mereka mengikutinya.

Ai13fr (irlt;-t1S (Maka tatkola mereka membuat

Kami murla, Kami menghuhtm mereka). Para mufassir mengatakan,

"(Yakni) ,JPf (mereka membuat Kami murka)."'.-i-l!i [yakni dari
rir-;t;) adalah 'r- :z* ftemaratran). Ada juga yang berpendapat:

kemarahan yang sangat. Ada juga yang berpendapat: tii-3r
ftemarahan). Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: mereka

membuat para rasul kami maratr.

Kemudian Allah adz.ab yang ditimpakan kepada

mereka. Allah berfirman, <4A i}tl:Ift Qatu Kami tenggelamkan

mereka semuanya) di laut.

66 6AaS (dan Kami jadikon mereka sebagai pelajaran),
yakni teladan bagi orang-orang kafir yang berbuat seperti perbuatan

mereka, yaitu bahwa mereka berhak diadzab.

Jumhur membacanya, (i(^, denganfathah pada siin dan laam,
jarnak dari [.i1,6, seperti i1] dan ibj,i2]6 d^',t? |uri dan"etG.
Dikatakan L1i3--: ilL:o apabila bertalu dan terjadi lebih dulu. al
Farra' dan Az-Za.11aj berkata "(Yakni): Kami jadikan mereka sebagai

orang-orang yang terdahulu agar dijadikan pelajaian oleh orang-orang

yang kemudian."

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyar tiijn, dengan dhammah

pada siin dar laam. Al Farra' berkata, "Yaitu jarnak dari Lioli,, seperti
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":? d*, |-rt." Abu Hatim berkata, *Yaitu j amak da.,i-'ri)i, seperti L-!i
dah i-lti."

Ali, Ibnu Mas'ud, 'Alqamah, Abu Wail, An-Nakha'i dan

Humaid membacanya dengan dhammah pada siin dan fathah pada

ham l(iiJ,,J, jamak daii:ii-i, vartu'zjll,ifrit'ui,7r (golongan yang

terdalrulu), seperti UV aanU".Demikian yang dikatakan oleh An-

Nadhr bin Syamuel.

$*fuiAi @o" contoh bagi orang-orang yang kemudian),

yakni pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang datang setelah

mereka. Atau: kisatr menakjubkan yang menjadi pepatatr (peribatrasa).

Ibnu At Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya" tt;-3K{; (dan yang hompir tidak dapat menielaskan

(perlrataannya)), ia berkata *Ada kepelatan pada lidah Musa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny4 ('jU.t;-li$ tutkala mereka membuat

Kami murka),ia berkata, "(Yakni) tltbe-rf (membuat Kami murka)."

Keduanya meriwayakan darinya juga, " 61fri,1', yakni $tlt
(membuat Kami murka)." Kemudian mengenai firman-Nya, (iV', ia
berkata, "(Yakni) kecenderungan yang beragam."

Ahmad, Ath-Thabarani, Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab darr

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Uqbatr bin 'Amir, bahwa

Rasulullatr $ bersabda, t4au &"e'$i;g r; iiar +{ &' U::)$1.

fi '4 Lrt:;.-yU; 6p (Apabila engkau melihat bahwa Allah memberi

hamba apa yang dikchendaki sang hamba padahal ia terus menerus

melahtlran lrernaksiatan, malca sesungguhnya itu adalah meperdayaan

dari-Nya terhadapnya), lalu beliau membacakan ayat: ''i't;1t*t
<r-,;3 iif':Ift Arltr l luana tutkala mereka membuat Kami
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murkn, Kami menghuhtm mereka lalu Kami tenggelamlmn mereka

semuanya (di laut)).r8

Ibnu Al Mgndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Thariq bin Syihab, ia berkata, "Ketika aku di tempat 'Abdullah,

disinggung di hadapannya tentang kematian yang tiba-tiba, maka ia

berkata, *(Itu adalah) keringangan bagi orang yang beriman dan

kerugian bagi orang yang kafir . ;&(316jil'u,-(7i (Maka

tatlrala mereka membuat Kami murlco, Kami menghuhtm merekn)-"

@ <, 3^rr&i (tyS$';t fi s; 6' *
?j ) s\vc 16 ufru,T ey c$" rltr'
-615i ifiq )4; C,3{1 * I t3 ol@ {'i i

@6&r.,Sg,tldq-LF-rx*{T$j@k*t
@,g Ly 6;i#v v A;z fi i;t&H,rib
e'&(ii@ u 3r" # Qat,i Ss':5;{;

'ilL# o 51,;-4 F -&i';KJu 4 ri Jtr,$\
Lue 6siu#6 f{J,ry }ri& @ p#3'ittfi6 h
j, w 6J3.yJ A.,u 4(5fi Js6 @ Ufi
4"X-ilyi'a-qJLArSg*F UoA$,
"Shahih, Ahmad @14s); Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab (a5a0); Disebutkan

oleh Al Haitsami di dalam Al Majma' (101245) dan ia menyandarkannya kepada

Ath-Thabarani di dalam AI Ausath; Disebutkan oleh Al Albani di dalam Shabih Al
Jami ' , 561 dan ia mengatak an, " Shahih "
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* y3l;,,"a-;i^Lx. #".ii4fi @ <t x-* &
@ 6ji)3,5"{s ifi K$; 371 rw@ A*ii
fr '^4i i#",i @ a;i $'q, Wyrpv ir-$i

Z,i;iV ?;t q *4, # 3G- @ a* {5;i3
6)3tL W i$ "-:;:*i'{$ $:.r, 4.-e;5 Y W5

a. K@ <,t-'Kq6#; -,;i *fiai'; @
@"kvqrT4Sii{$

"Dan tatkala putera Maryam (Isa) dijadikan perampamaan fiba-tiba
kaummu (Quraisy) bersorak karenanyo-Dan nrereka berkata,

'Manakah yang lebih baihtuhan-tuhan kami atau dia

Qsa) ?'Mereka tidak memberikan perampamaan itu kepadamu

melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka

adalah kaum yang suka bertengkonlsa fidak lain hanyalah seorang
hamba yang Kami berikan kepadanya nihmat (kenabian) dan Kami

jadikan dia sebagai taryda bukti (kekuasaan AAaU untuk Bani
IsrailDan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan
sebagai gantimu di muka bumi nalaikol-malaikatyang turun
temurun.Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan

pengetahuan tentang hari kiamat Karena itu janganlah kamu ragu-
ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Akulnilah jalan yang

lurus.Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syetan;

sesangguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimuDan tatkala Isa
datang membawa keterangan dia berkata,'Sesungguhnya aku

datang kepadamu dengan membawa hikmot dan untuk menjelaskan

kepadamu sebagian dari apayang kamu berselisih tentangnya,

maka bertakwakah kepada Allah dan taatlah
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(kep ada) k u'S es un g g uhny a Allah D ialah T uh an k u dan T uh anmu,

maka sembahlah Dia, ini adalah jalan ydng lurus.Maka

berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara merehal

lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zhalim, yakni

silrsaan hari yang pedih ftiamat).Mereka tidak menunggu kecuali

kedatangan hart kiamat hepada mereka dengan tiba-tiba sedang

mereha tidah menyadarinya.Teman-teman ahrab pada hari itu

sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang'

orong yang bertakwo.Hai hamba-hamba-Ku, fiada kekhawafiran

terhadapmu pada hari ini dan tidak pula hamu bersedih hati(Yaitu)
orang4rrangyang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah

mereha dahulu orang4rrang yang berserah dbiMasuklah hamu he

dalam surgo, hamu dan isteri-bteri kamu digembirahan.Diedarhan

kepada mereka piring-pirtng dari emos, dan piala-piala dan di
dalam satga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dut

sedap.(dipandang) mata dan hamu kehal di dalannyoDan itulah

surga yang diwariskan kepada kamu disebabhan amalqmalyang
dahula kama herjahonDi dalam swga itu ado buah-buahan yarrg

banyoh untukmuyong sebagionnya komu mahon.'

(Qs. Az-Zukhruf Ia\: 57 4)

Ketika Allah berfirman, u6AW n& n673# F3
'ot#'-^$; ri;4i gj' lOan tanyalunlah tcepada rasul-rasul Kami

yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan

tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'. (Qs.

Az-Zukhmf [a3]: a5)), orang-orang musyrik mengangkat perkara 'Is4
mereka berkat4 "Apa yang diinginkan oleh Muhammad itu hanyalah

agar kita menjadikannya sebagai tuhan, sebagaimana kaum nashrani

mempertuhankan'Isa bin Maryam." Lalu Allah menurunkan ayat: 6j
{i'r;i'fi .r3 (Dan tatkala putera Maryam !sa) diiadilan

perumpamaan). Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Mujahid.
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Al Wahidi berkata, "Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa

ayat ini diturunkan terkait dengan perdebatan lbnu Az-Zab'ari dengan

Nabi & ketika diturunkannya firman Allah Ta'ala: li'HL
3; i.Z irfr-si"u6:3!,-X (sesungguhnya kamu dan apa yang

kamu sembah selain Allah, adalah urnpan Jahanam. (Qs. Al Anbiyaa'

l2l): 98)), lalu Ibnu Az-Zab'ari berkata, 'Demi Tuhan Ka'bah,

sungguh aku mendebatmu. Bukankah kaum nashrani menyembah Al
Masih, kaum yahudi menyembah 'Uzair dan kaum Bani Mulaih

menyembah malaikat?'Ia pun merasa senang dengan perkataannya itu.

Lalu Allah memrunkan ayat: # 6#i {Aill;# e 6;ttit
'A33i (Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk merelca

ketetapanyang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.(Qs.

Al Anbiyaa' [21]: 101). Dan turun jruga ayat yang disebutkan di

sini."Ini telah dipaparkan di dalam suratr Al Anbiyaa'.

Cukup jelas bagi anda, batrwa apa yang dikatakan oleh Ibnu

Az-Zab'ari tertolak dari pangkalnya dan itu kebathilan yang sangat

nyatq karena Allah & berfirman, 6ta#664y
(Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah.(Qs. Al Anbiyaa'

[21]: 98)), dan tidak mengatakan: i:j$|-4 @arlsiapa yang kamu

sembah) sehingga mencakup yang berakal seperti Al Masih, 'Uzur
dan malaikat.

6t!4-'4A;j $y. QtUa-ttoa koummu (Quraisy) bersorak

karenanya), yakni: tiba-tiba saja kaummu, hai Muhammad, bersorak

karena perumpamaan yang di kemukakan itu. Yakni: berjingkrak dan

berteriak karena gembira dengan perumpamaan tersebut. Yang

dimaksud dengan kaumnya di sini adalah kaum kafir Quraisy.

Jumhur membacanya: 6:L-6 dengan kasrah pada shaad.

Nafi', Ibnu 'Amir dan Al Kisa'i membacnya dengan dhammah

lir):ri[. Al Kisa'i, Al Farra', Az-Zajjaj dan Al Akhfasy berkat4 "Ini
dua macam logat/aksen yang makna keduanya adalah: oyrr-b|-
(berteriak; ribut; bersorak; hiruk-pikuk)." Al Jauhari berkata, " -"*
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t:t'-* -tqyakri !-C lriUuU bersorak)." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa lafazh itu dengan dhammah t\ 'ei--'.t*l artinya berpaling,

sedangkan dengan kasrah $a--'"t-11 da[;i'e!".3t fteributan),

demikian yang dikatakan oleh Quthrub. Abu 'ubaid berkata, "Jika

lafazh itu dari |;\ o-, i;rbr (menghalangi dari kebenaran), tentu

yang dikatakan adalah: 1t1L;t-Ueu-i'f ri1 6iUa-tiba kaummu

menghalanginya)." Al Farra' berkata, "Keduanya sama saja, 661p ija
maupun iii,." Abu'Ubaidah berakta, "Yang men-dhammah-kat [yakni

o t:riA,maka maknanya:, j{(menyrmpang), sedangkan yang meng-

lasr ah-kan tyakni 6tlLA, maka maknanya: o t rS- (berteriak; ribut;

bersorak ; hiruk-pilatk).'

';" 53ClY.Yj6j loan mereka berknta, 'Manakah yang

tebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)? ). Yakni: Apakatr tuhan-

tuhan kami yang tebih baik ataukah Al Masih? As-Sudi dan Ibnu Zaid

berkata, "Mereka mendebat beliau dan berkata, 'Jika setiap yang

disembah selain.Allah akan dimasukkan ke neraka, maka kami rela

tuhan-tuhan kami akan bersama 'Isa, 'IJzair danmalaikat'." Qatadatr

berkata, "Yang mereka maksud adalah Muhammad, yakni: Apakatt

tuhan-tuhan kami lebih baik atauhkatr Muhammad?" Pendapat ini

dikuatkan oleh qira'atrnya Ibnu Mas'ud: rii ?l* Cilil gvtanatcatr

yang lebih baik, hrhan-ttrhan kami atau ortlng ini?). Jumhur

membacanya dengan menyar-rbung hamzah kedua secara samar,

sementara ulama Kufah dan Ya'qub membacanya secara,jelas.

9';.$Fntj'#C (Mereka tidak memberikon perumpamaan itu

lrepadamu melainkan dengan maksud membantah saja), yakni:

mereka tidak mengemukakan penrmpamaan tentang 'Isa ini kepadamu

kecuali hanya untuk membantatrmu saja. Pemaknaan ini berdasarkan

anggapan bahwa manshub-nyalafazh 9i! sebagai 'illah (alasar), atau

ij;r-ii (dalam keadaan membantah) dengan anggapan sebagai

mashdar yang berada pada posisi haal. Ibna Muqsim membacanya:
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irjbrff'):j.(sebenarnya mereka adalah kaum yang sulca

bertengkar), yakni: sangat keras dalam pertengkaran dan banyak

bertengkar

Kemudian Allah $ menjelaskan, bahwa'Isa itu bukan Tuhan,

tapi seorang hamba di antara hamba-hamba-Nya yang Allah
khususkan dia dengan kenabian. Allah berfirman, C{,i13!.1}rSt
# (X" tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan

lrepadanya nilqnat (kenabian)) yang dengan itu Kami memuliakannya.

k#L4.9A1{Wr (dan Kami jaditran dia sebagai tanda buhi
(lrehtasaan Allah) untuk Bani Israi[), yakni sebagai bukti dan

pelajaran bagi mereka, yang mana dengan itu mereka mengetahui

kekuasaan Allah &. Karena beliau lahir tanpa bapak, dapat

menghidupkan orang yang telah mati, dapat menyembuhkan orang

yang buta dari lahir, orang yang berpenyakit kusta dan penyakit

lainnya.

6$/6lO!ry F-ffefAS g (Dan katau Kami
lrehendaki benar-benar Kami jadiknn sebagai gontimu di muka bumi

malailrat-malaikat yang turun temurun), yakni: kalau Kami
menghendaki, niscaya Kami binasakan kalian dan Kami jadikan

sebagai pengganti kalian di muka bumi malaikat-malaikat yang

menggantikan. Yakni menggantikan kalian di mnka bumi. Al Azhari

berkata, "Terkadang',H menunjukkan penggantian, seperti firman-
Nyq Kt f;g (benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu),

maksudnya,'34id lseUagai gantimu)." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa maknanya: kalau Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan

dari kalangan manusia sebagai malaikat-malaikat.' Pendapat pertama

lebih tepat. Maksud ayat ini: Bahwa seandainya Kami menghendaki,

niscaya Kami tempa&an malaikat-malaikat di muka bumi, dan

ditempatkannya mereka di langit bukan karena suatu kemuliaan yang

menyebabkan mereka berhak disembah. Pendapat lain menyebutkan,
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batrwa makna 6fi1ini adalatr salng menggantikan antar sesama

mereka.

&6'SJ'{!9 (Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar

memberilran pengetahuan tentang hari Hamat). Mujahid, Adh-

Dhahhak, As-Suddi dan Qatadah berkata, bahwa yang dimaksud

adalatr Al MasitU. dan bahwa keluarnya beliau itu merupakan tanda

akan terjadinya kiamat, karena keluarnya beliau itu sebagai salah satu

tanda kiamat, karena Allah S menurunkannya dari langit beerapa saat

sebelum terjadinya kiamat. Ini sebagaimana munculnya dajjal sebagai

salatr satu tanda kiamat.

Al Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakan, batrwa maksudnya

adalah Al Qur'an, katena Al Qur'an menujukkan telatr dekatnya

kedatangan kiamat, dan dengan itu diketatrui kedekatan waktuny4

kedahsyaratannya dan perihal-perihalnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: bahwa latrirnya

Al Masih tanpa bapak dan kemampuannya menghidupkan orang-

orang yang telah mati adalah bukti kebenaran pembangkitan kembali.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa dhamir di sini kembali kepada

Muhammad $. Pendapat yang pertama lebih tepat.

Jumhur membacanyu: fij,dalam bentuk mashar,yang berarti

mengangap Al Masih sebagai ilmu, ini benhrk mubalaghah

(menyangatkan) karena dengan ilmu diketahui ketika turunnya beliau.

Sementara Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Malik Al Ghifari,

Qatadah, Malik bin Dinar, Adh-Dhahhak dan Z,atd bin 'Ali
membacanya'dengatfathah pada 'ain dan laam liJ;J], yakni tanda

yang dengannya diketahui terjadinya kiamat.

V€#3fi (Karena itu ianganlah lcamu ragu-ragu tentang

kiamat itu), yakn: karena itu janganlah kamu ragu akan terjadinya itu

dan jangan pula mendustakannya, karena kiamat itu benar-benar pasti

terjadi.
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'#\gf:Si#S (dan itutitah Atu. Initah jatan yang

lurus), yakni: ikutilah aku apa apa yang aku perintatrkan kepada

kalian, yaitu tauhid (mengesakan Allah) dan meninggalkan syirik,

serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas

kalian. Yang aku perintahkan kepada kalian ini dan aku seru kalian

kepadanya adalah jalan yang lurus yang mengantarkan kepada

kebenaran.

Jumhur membacanya, ,l;ir3l, dengan membuang yaa'buk
dalam qira'ah washal maupun waqaf. Demikian juga mereka

membaca: gfuSbaik dalam qira'ah washal maupun waqaf. Ya'qub

membaca kedua latazlr. ini dengan menetapkan yaa' bauk dalam

qira'atr washal maupun waqaf lulyhi dan g:i!'fil.Sementara qira'ah

Abu'Amr yang juga merupakan riwayat dari Nafi' dcngan membuang

yaa' dalam qira'ah washal l*i;V d* *}th dan menetapkannya

dalam qira'ah waqafLi.fr.ts dt rf,*?i.
i{,31F3$-7; (Dan janganlah kamu sekati-kati

dipalinglran oleh syetan), yakni: janganlah kalian terpedaya oleh

godaannya dan syubhat-syr.bhatnya yang dihembuskan ke dalam hati

kalian sehingga menghalangi kalian dari mengikutku. Karena

sesungguhnya apa yang aku seru kalian kepadanya adalatr agama

Allah dan disepakati oleh semua rasul-Nya dan semua kitab-Nya.

Kemudian menyebutkan alasan larangan supaya tidak

terhalangi oleh syetan dengan menerangkan permusuhan syetan

terhadap mereka, W 3I fi f;S @es"ngghnya syetan itu musuh

yang nyata bagimu), yakni menyatakan permusuhannya terhadap

kalian dan tidak menyembunyikannya, yaitu sebagaimana yang

ditunjukkan oleh peristiwa antara dia dengan Adam, dan apa yang

tetatr ditekadkannya pada dirinya untuk menyesatkan semua anak

kettrunan Adam kecuali para hamba Allah png ikhlas.
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4\t;*'&6j (Dan tatkala Isa datang membawa

lceterangan), yakni datang kepada Bani Israil dengan membawa

mukj izat-mukj izat y ang ny ata dan syaxi' at-syari' at. Qatadah berkata,

"Yang dimaksud 'odt di sini adalatr Injil.'
'iSJUK+fiJE (dia berkata, 'sesungguhnva aht datang

lrepadamu dengan membawa hikmat), yakni kenabian. Ada juga yang

berpendapat, yakni: Injil. Pendapat lain menyebutkan, yakni:' apa-apa

yang menganjurkan kepada akhlak terpuji dan mencegatr dari perilaku

buruk.

*i-t'jlL"fut,ia F',{Y (dan untuk menietastrnn

kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya) datr

hukum-hukum Taurat. Qatadatr berkata, "Yakni perselisihan antara

kelompok-kelompok yang berselutu mengenai perkara'lsa." Az-Z,aijaj

berkata, "Yang dibawakan 'Isa di dalam Ir$il adalatr sebagian yang

mereka perselisihkan, maka beliau menjelaskan kepada mereka apa

yang tidak terdapat di dalam Injil mengenai perkara-perkara yang

mereka butuhkan." Pendapat lain menyebutkan, bahwa setelah

meninggalnya Musa, Bani Israil berselisih mengenai berbagai perkara

?q*umereka. Abu 'Ubaidah berkata, bahwl L;4 di sini bermakna

JS 1semual, seperti pada firman-Nya, '{'-r;"$i-;:4 # (niscrya

sebagian (bencana) yang diancamlmnnya kepadamu almn

menimpamrz. (Qs. Ghaafu [40]: 28)), maksudnya semua (bencana)."

Muqatil berkat4 "Yaitu seperti firman-Nya, i?"5i,g HG'$
|H;;gan untuk menghalallmn bogimu sebagian yang telah

diharamlran untulqnu. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 50), yakni apa yang

dihalalkan di dalam Injil yang dulunya diharamkan di dalam Taurat,

seperti daging unta, lemak semua binatang, dan berburu ikan pada haxi

Sabtu."

Laam pada kalimat F'",t\; (dan untuh menjelaskan

lrepadamu) di-'athf-las kepada kalimat yang diperkirakan. Seakan-

akan dikatakan:Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan
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membawa hikmah untuk aku ajarkan kepada kalian dan untuk aku
j elaskan kepada kalian.

Kemudian memerintahkan mereka.agar bertakwa aarrtnt, ffi
-ifi @akn bertalcwakah lcepada Allah), yakni jauhilah kemaksiatan-

kemaksiatan terhadap-Nya, g#3 (dan taatlah (trepada)h) dalam

hal-hal yang aku perintahka kepada kalian yang berupa tauhid
(mengesakan Allah) dan syari'at-syari'at.

',t#E KS ol j niitl (sesungguhnya Allah Dialah Tuhanlat

dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia). In penjelasan mengenai apa

yang diperintahkannya kepada mereka untuk mematuhinya. ASofl;
UP, Qni adatah jalan yang lurus),.yakni penyembalran Allah
seinata dan pengamalan syari' at-syari' at-Nya.

6 Lt 4($rt,1g6, (Malca b e r s e I i s i hl ah go I o n gan- go I o n gan
(yang terdapat) di antara merelm). Mujahid dan As-Suddi berkata,

"465rt ini adalah ahli kitab dari golongan yahudi dan nashrani."Al
Kalbi dan Muqatil berkat4 "Mereka adalah golongan-golongan kaum
nashrani.Mereka berselisih mengenai perkara'Isa." Qatadah berkata,

"Makna #.'U(di antara mereka),bahwa mereka berselisih di antara

sesama mereka sendiri." Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka

berselisih mengenai kepada siapa beliau diutus, yaitu antara kaum
yahudi dan nashrani. }f;\rt ini adalatr golongan-golongan yang

--menyimpang.

W6j13-Yj Qdta kccelakaan yang besartah bagi orang-
orang yang zhalim), yakni mereka yang berselisih itu, yaitu orang-

orang yang mempersekutukan Allah dan tidak melaksanakan syari'at-
syari'at-Nya. A$-vt:i;b @aloi siksaan hari yand pedih
(kiama)), yakni kecelaan besarlah bagi mereka karena betapa

pedihannya adzab-Nya, yaitu hari kiamat.

'^ii Ay l'taltJyOiLijl (Meretra tidak menunssu

lrccuali kcdatangan hari kiamat lapada mereka), yakni: golongan-
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golongan itu tidak menunggu dan menanti selain kiamat. 'lfr ldrrgo,
tiba+iba) yakni ;lJ.i (dengan tiba-tiba); 5, iiL-* i{: $edans

rnerelrs tidak menyadarinya),yakni: au,i-{ o ,&ii- ) (tidak menyadari

hal itu).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

lF\rt ini golongan-golongan yang bersekutu melawan Nabi # dan

mendustakannya, dan mereka itu juga yang dimaksud dengan firman-

Nya: "^aAt$yariii|l; (Merela tidak menunggu kecuali

lredatangan hari kiamaf). Pendapat yang pertama lebih tepat.

3'S "Za.rul *S-rtitllt (Teman-teman alvab pada hari

itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain), yakni

teman-teman alaab yang saling menyayangi sewaktu di dunia, ketika

pada hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian

lainnya. Yakni saling bermusuhan, karena telatr terpusus hubungan di

antara merek4 dan masing-masing sibuk dengan urusan dirinya

sendiri, serta mereka mendapati bahwa hat-hal yang dulu menjadikan

mereka sebagai teman-teman dekat ternyata menjadi sebab adzab,

karena itu mereka menjadi saling bermusuhan.

Kemudian Allah mengecualian orang-orang yang bertakwa'

Allah berfirman, GjXiSt Qrecuali orang-orong yang bertalcwa),

karena mereka adalah teman-teman akrab di dgnia dan di akhirat,

sebab mereka mendapati pertemanan yang pernah terjadi di antara

mereka sewaktu di dunia menjadi sebab-sebab kebaikan dan pahala,

maka pertemanan itu tetap seperti semula.

<,ji$ ;11'{i ig, K{; iiUS rW (Hai hamba-hamba'Ku,

tiada l@khawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula lamu

bersedih hati), yakni dikatakan perkataan kepada orang-orang yang

bertakwa dan saling mencintai karena Allah itu, sehingga dengan

begitu hilanglah ketakutan mereka dan simalah kesedihan mereka.
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W;1ljr'qr*g1it;ir.5i grattul orans-orans yans

beriman lcepada ryat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-

orang yang berserah diri). Maushut imli2$tlbisa sebagai na't urfittk

$q (hamba-hamba-Ku), atau badal darinya, atau 'athf bcryan-nya,

atau terpisah darinya, dan maushul ini berada pada posisi nashab

sebagai pujian, atau beradapada posisi rafa' sebagu mubtada'yang
khabar-nya: 'ti-4ii$L3l (Masuklah kamu ke dalam surga), dengan

perkiraan: z-,,ZJ ryiEiii'#'J"i" (dikatakan kepada merek4 "Masuklah

kalian ke dalam surga."). Pendapat yang pertama lebih tepat, demikian
yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Muqatil berkata, "Ketika terjadinya ketakutan pada hari

kiamat, seorang penyeru menyerukan, 'Hd hamba-hamba-Ku, tiada
kekhawatiran terhadapmu.'Maka ketika mereka mendengar seruan itu,
para makhluk pun mengangkat kepala mereka, lalu dikatakan lagi,
'(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah

mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.'Maka para penyembah

berhala menundukkan kepala mereka."

Nafi', Ibnu 'Amir dan Abu 'Amr membacanya i q)+ q,,
dengan menetapkan yaa' ber-suhtn, baik dalam qira'ah washal
maupun waqaf. Sementara Abu Bakar dan Zrxr bin Hubaisy
membacanya dengan menetapkan yaa' berfathah l!€2L+ L,-], baik
dalam qira'ah washal maupun waqaf. Adapun yang lainnya
membacanya tanpayaa'f.l6], baik washal mauprm waqaf.

55.;fi A1-^1$ii!J.l-I (MasuHah tcamu tre datam sursa, tramu

dan isteri-isteri kamu). Yang dimaksud ir131i ini adalah isteri-isteri
mereka yang beriman. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya

adalah teman-teman dekat mereka dari kalangan orang-orang yang

beriman. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah isteri-
isteri mereka dari kalangan bidadari
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6;;,j (digembiralan), yakni dimuliakan. Pendapat lain

menyebutkan, yakni: 
-dignugerahi 

kenikmatan. Pendapat lain

menyebutkan, yakni: o#F (digembirakan). Pendapat lain

menyebutkan, yakni: ttjr--:'l (disenangkan). Pendapat lain

menyebutkan, yakni: ditakjubkan. Pendapat lain menyebutkan, yakni:

diberi kenikmatan dengan pendengaran. Yang lebih tepat adalah

menafsirkannya dengan kegembiraan dan kesenangan muncul karena

penghormatan dan kenikmatan

?:'i2V;i,t.g4&G,3lY- (Diedarkan kepada mereka piring-

piring dari emas). 5ti-:arjumak dai"fu, yaitu piring/mangkuk

besar. Al Kisa'i berkata, "Mangkuldpiring yang paling besar disebut
'ti$t,kemudian 'tiiit,yaitu yang isinya bisa mengenyangkan sepuluh

orang, kemudian "ii'..At,yaitu yang isinya bisa mengenyangkan lima

orang, kemudian 
'ej$it,yaitu yang isinya bisa menyenyanglan dua

atau tiga orang." Maknanya: bahwa di surga mereka memilki makanan

yang diedarkan kepada mereka dengan dihidangkan di atas piring-

piring besar yang terbuat dari emas. Dan bagi mereka juga minuman

yang diedarkan kepada mereka dengan ggg Qtiala-piata), yakni

jarnak aari"qi.

Al Jauhari berkata, "l:3r adalah mug yang tidak bergagang,

jamaknya t-rtft.-qataaah berkata, *i#t adalah kendi yang berleher

pendek dan gagangnyapendek, sedangkan b"iti adalah yang lehemya

panjang dan gagangnya panjang."Al Akhfasi berkata, "Lrfti adalah

kendi-kendi yang tidak bermoncong."Quthrub berkata, *Yaitu kendi-

kendi yang tidak bergagang."

G"fi'*;,;Eg i*#Yti+3 (dan di datam surga itu

terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang)

mata). Jumhur membacanya: \F1*JI1. Nafi', Ibnu 'Amir dan Hafsh

membacanya: a$", dengan menetapkan dhamir yang kembali

kepada moushul. Maknanyai apa yang diingini oleh jiwa

penghuni surga berupa berbagai macam makanan, minuman

para

dan
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sebagainya yang biasa diinginkan oleh.jiwl dT.:"e!l keindahan

yang sedap dipandang mata. Dikatakan ;'tl-j -isti-l- rU -l;l' il
apabila sesuatu itu didapati enak dan dicenderungi. Di dalam mushaf

'Abdullah bin Mas'ud dicantumkan: liti tJtrr'gJl\i )**3 6 (dengan

dhamir pada lafazh lli\.
SriyLW- fr$ (dan kamu t@tul di dalamnya), yakni tidak

akan mati dan tidak akan keluar darinya.

<,J-3',KqC#rj -6ii$ 6n;j (D an itutah sur ga yang

diwarislran lcepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu

kerjakan), yakni dikatakan perkataan.ini kepada mereka pada hari

kiamat. Yakni: menjadi milik kalian sebagaimana warisan yang

diwarisi oleh pewarisnya. Hal itu disebabkan olehamal-amal shalih

yang dahulu kalian kerjakan sewaktu di dunia. Kata penunjuk ini

tyakni 4t1 sebagu mubtada','rg (surga) sebagai sifatnya, aan i;3f
6#; (yang diwarisknn kepada tramu) sebagai sifat untut 11i#

(surga), sementara kltabar-nya adalah: <rFS'Kq (disebabkan

amal-amal yang dahulu kamu lcerjakan). Pendapat lain menyebutkan,

balrwa khabar-nya adalah maushul beserta shilah-nya. Pendapat yang

pertama lebih tepat

T;{WAK (Di dalam surga itu ada buah-buahan yang

banyak untulonu). Makna Z4StAt sudah cukup diketahui, yaitu semua

jenis buah-buahan, baik basatr maupun yang kering. Yakni: di dalam

surga itu, selain mereka makanan dan minuman, mereka juga

memperoleh berbagai macam buah-buahan.

SSEqrOang sebagiannya lcamu makan).i,, di sini berfungsi

menunjukkan sebagian atau menunjuk&an permulaan, dan

didahulukanny a j aar untuk pemisah.

Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: *Bahwa Rasulullah $ mengatakan

kepada orang-orang Quraisy, "* ,-4.lrr 913 "o4'r4'+t''a'^Jt
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(Sesungguhnya tidak seorang pun yang disembah selain Allah yang

mengandung lcebaikan). Mereka berkata, 'Bukankah engkau

menyatakan bahwa'Isa adalatr seorang nabi dan salah seorang hamba

di antara hamba-hamba Allah yang shalih, padatral ia disembah oleh

kaum nashrani?Jika engkau benar, maka dia itu seperti tuhan-tuhan

mereka.' Maka Allah menurunkan ayat: $, $Li:t'r#'fi 3; $i
6t3;-ii (Dan tatkala putera Maryam (Isa) dijadikan

perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenarrya). Aku

berkata, 'Apa itu 6ti4! Beliau menjawab, 'irh ?i- (berteriak

gadung).' Fq'#,1;9 {O"" sesungguhnya Isa itu benar-benar

memberilran pengetahuan tentang hari kiamaf). Beliau mengatakan,

*Uit ?7 ,li €-t'i.t ,k u? (Keluarnya 'Isa bin Maryam sebelum

hari kiimat)."re

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, 'Abd bin

Humaid, At-Tirmidzi dan ia menshatrihkannya, Ibnu Majah, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam.lsy-

$ru'ab, dari Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, Jb 6

setelah mendapat petunjuk yang mereka anut kBcuali karena mereka

melalaican bantahan). Kemudian beliau membacakan ayat ini: ljr#6
YC$Fi (Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kcpadamu

melainlcan dengan maksud membantah saja).-20Banyak sekali hadits

yang menyebutkan tentang tercelanya berdebat dengan dasar

kebathilan.

'' Ahmad (l/317);Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma'(7/104) dan
ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani yang
menyerupainya. Di dalam sanadnya terdapat 'Ashim bin Bahdalah yang dinilai
tsiqah oleh Ahmad dan yang lainny4 n:Irnun hafalannya buruk. Adapun para perawi
lainnya adalah para perawi As h-Shohih."

'oHasan, Ahmad (51252); Ibnu Majah (48); At-Tirmidn (325;3); Al Hakim

Q1448) dan dinilai hasan oleh Al Albani.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa

orang-orang musyrik mendatangi Nabi $ lalu berkata, 'Bagaimana

menurutrnu tentang apa yang kami sembah selain Allah, dimana

mereka kelak?' Beliau menjawab, lg' .J (Di neralra).Mereka berkata

lagi,'Matahari dan bulan?'Beliau menjaw ab,'r-;it5'u,i3ti (Juga

matahari dan bulan).Mereka berkata lagi, 'Bagaimana 'Isa bin
Maryam?' Beliau menjawab, ,Ji i$i;+i # %Jt rf ll '$'or,hr jd
(Ett'l.$.@Aan ber/irman,'Isa tidak lain hanyatah siorang hamba

yang Kami berikan kepadanya nikrnat (kenabian) dan Kami jadikan

dia sebagai tanda bubi (kehtasaan Allah) untuk Bani Israil.')."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Musaddad, 'Abd bin Humaid,

Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari beberapa jalur,

dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Ny4 &4';J,!1y, (Dan

sesungguhrrya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang

hari kiamat), ia berkata, "Keluarnya 'Isa sebelum hari kiamat." Al
Hakim dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan ini darinya secara

marfu'. 'Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu daxi Abu
Hurairah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'd bin Mu'adz, ia
berkata, "Rasulullatr g bersabda, *i li6lti ;.4q*q$?ii,f rit

4'e y;:i;V\\ ,l';t'u;i ,i1, 4'aV\i rr iirli *ii,i"Liti
il;y;Jt!.i* (Bila hari kiamat, maka terputuslah hubungan-

hubungan kekeluargaan, sirnalah hubungan-hubungan nasab

(lrcturunan) dan hilanglah tali persaudaraan kecuali persadaraan

lrarena Allah. Dan itulahfirman-Nya,'Teman-teman alaab pada hari
itu sebagiannya menjadi ilusuh bagi sebagian yang lain kecuali

orang-orang yang bertalan, a.').'21

'Abdurrazzaq, 'Abd bin Humaid, Humaid bin Zanjawaih di
dalam Targhib-nya,Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan

"Saya tidak menemukarurya di dalam referensi-referensi yang adi pada saya.
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Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab meriwayatkan dari 'Ali bin Abi

Thalib mengenai firman-Nya, SS3f e?-;i^rri J;il(4rt
<)-#i (Temanleman abab pada hari itu sebagiawtya meniadi

musuh bagi sebagian yang lain kccuali orang-orang yang bertahwa),

ia berkata, *Dua orang teman akrab yang mulxnin dan dua orang

teman akrab yang kafir. Salah seoftmg dari kedua orang mukmin tadi

meninggal lalu diberi kabar gembira surga, lalu ia menyebutkan teman

akrabnya dan berkata, 'Ya Allatr, sesungguhnya teman akrablu, fulan,

telah menytrruhktr untuk menaati-Mu dan menaati Rasul-Mu, serta

menyuruhku melakukan kebaikan dan melarangku melakukan

keburukan, dan memberitatruku bahwa aku akan berjumpa dengan-

Mu. Ya Allatl, janganlah Engkau sesatkan dia setelah ketiadaanku

hingga Engkau perlihatkan kepadanya sebagaimana apa yang Engkau

perlihatkan kepadaktr, dan sehingga Engkau meridhainya sebagaimana

Engkau meridhailu.'Lalu dikatakan kepadanya,'Pergilah.Seandainya

engkau mengetahui apa yang dimiliki di sisi-Kr+ tentu engkau akan

banyak tertawa dan sedikit menangis.'Kemudian mukmin yang

seofirng lagi meninggal, lalu roh keduanya dihimpunkan, lalu

dikatakan, 'Hendaknya masing-masing dari kalian berdua sallng

memuji temannya.'Maka masing-masing dari keduanya mengatakan

kepada temannya,' Sebaik-baik saudara. Sebaik-baik sahabat. Sebaik-

baik teman akrab.: Dan ketika salah seorang dari dua orang kafir itu
meninggal, maka ia mendapat berita neraka, lalu ia menyebutkan

teman akrabnya, ia berkata, 'Ya Allatr, sesungguhnya teman akrabku,

fulan, telah menyuruhku untuk durhaka kepada-Mu dan durhaka

kepada Rasul-Mrr, serta menyuruhku. melalukan keburukan dan

melarangku melal<ukan kebaikan, dan memberitatruku bahwa aku

tidak akan berjumpa dengan-Mu. Ya Allatr, janganlah engkau beri dia

pehrnjuk setelah ketiadaanku sehingga Engkau perlihatkan kepadanya

seperti apa yang Engkau perlihatkan kepadaku, dan sehingga Engkau

murka kepadanya sebagaiman Engkau murka kepadaku.'Lalu orang
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kafir yang satu lagi itu meninggal, kemudian roh keduanya

dihimpunkan, lalu dikatakan, 'Hendaknya masing-masing dari kalian

saling memuji temannya.'Maka masing-masing dari keduanya

mengatakan kepada temannya,'Seburuk-buruk saudara.Seburuk-

buruk satrabat. Seburuk-buruk teman akrab' ."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, *Lrfli
adalah guci-guci perak."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Hurairah, batrwa Rasulullatr $ bersabd a, aJlit A JF'ii\t l-i "c u,

,# n.:-f;d.t ?i-,?tJt).,fr Of 
i;;iUi"1,L-;};Ka q$it eJF':

i-t t6tti s$'z:rnr t*)1 ,i:i u;t ,tai lriao* ada seorang pun

kecuali ia memiliki tempat di surga dan tempat di nerakn. Maka or?ng

lcafir mewarisi tempat orang mukrnin di neraka, dan orang mulonin

mewarisi tempat orang lcafir di surga.Itulahfirman-Nya,'Dan itulah

surga yang diwariskan kepada kamt).zz

-oi| y et #51{ @'o'hy # yt:i c q;5i
W,i)-A#-'v;ei '":ryiiJt? $fu<l;rilSq
{;+fi? i'if-{, ;fr Ktr=ia @ G}s-l fql6 "6f:

{aU{G15;5.{ 'oj*cgg'r;rf

i't-

/, //'
OJ'4.;D

f;ffi "^fr,*A'ofuL:i' @ 6K,vi fu:; &. Hr;
15,3@e_*sr

;rj @ (,:3cia lti,i:;w. {i'vJ:r; vfr "&ri

22Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsimya(41134,135\.
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'$$@a;ti'sfi 'iJ4lato."$';;hlt--;jii*
)5b )rtAt & fir;W.63eyg 

"#ii$ fr,sit
$ $fzi{fi *i*6}+ 6,rfr iV-{; ./.,"2{)-)+J
';fr,"5i'"J;i'{fr:J 

#:u""Eij @'b;.t?- i, Au +
f

"Sesanggahnya orang-orang yang berdoso hehal di dalam adzab

neraka lahannam.Tidak diringankan adzab itu dari mereka dan
mereka di dalamnya berputns asaDan frdaklah Kani menganiaya

mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mcreha

sendirlMereka berserur'Hai Malih, biarlah Tuhanmu membunuh
hami saju'Dia ruenjawab, 'Kamu ahan tetap tinggal (di neraka

ini).'Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran
kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada

kebenaran ituBahkan mereka telah menetaphan satu tipu daya
(jahat), maka sesungguhnya Kami ahan membalas tipu daya

merekaApakah mereka mengira, bahwa Kami tidah mendengar
rahasia dan bisikan-bbikan mereka? Sebenarnya (Kami

mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu
mencatat di sisi merekaKatakanlah, jika benar (Tuhan) Yang Maha
Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang

mula-mula memuliakan (anak itu).Maha Suci Tuhan Yang
mempunyai langit dan bumi, Tuhan Yang merrqpunyai'Arsy, dari
apayang mereka sifatkan ituMaka biarkanlah mcreka tenggelam

(dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mcreka menemui hari
yang dijanjikan kepada mereka.Dan Dia-lah Tuhan (Yang

disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-

2,/

@'bKi@s;S.S?jr$^iy+r..#;
@au:i:i3f"ra33
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lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha MengetahulDan Maha Suci

(Tuhan) Yang mempunyai keraiaan langit dan bumi; dan apa yang

ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang

hari kiamat dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.Dan

sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat

memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at

ialah) orang yang mengakuiyang haq (tauhid) dan mereka

meny akini(ny a). D an s ungguh i iha kamu bertanya kep ada mereka,

'siapakah yang menciptakan mereka?', niscaya mereka meniawab,

' Allah,' maka b agaimanakah mere ka dap at dip alinghan (dari

meny emb ah Allah) ? D an (Allah mengetah ui) ucap an Muhammad,

'Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka ilu adalah kaumyang tidak

beriman.'Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereko dan

katakanlah, 'Salam (selamat tinggal).'Kelah mereka akan

mengetahui (nasib mereka yang buruk)."

(Qs. Az-Zukhruf [a3lz 7a-89)

Firman-Nya, qiSi itL (Sesungguhnya orang-orang yang

berdosa), yakni para pelaku dosa kekufuran, yaitu sebagaimana yffiig

ditunjukkan oleh redaksi ini yang merupakan penimpal redaksi

sebelumnya yang menyebutkan tentang apa-apa yang akan diperoleh

oleh orang-orang beriman. irt:+LftvtaiO Q@l(al di dalam adzab

neralra Jahannam), adzu;b itu tidak akan berhenti dari mereka

selamanya

;iL';t-{ (Tidak diringanlcan adzab itu dari mereka),yakni: I
Lr'.i;ir 'Aj;'F'J*JAi-@dzab itu tidak diringankan dari mereka).

Kalimat ini berada pada posisi nasahb sebagai haal Q<eterangan

kondisi).5i!3 *-6 (dan merel@ di dalamrrya berputus asa), yalai

berputus asa dari keselamatan. Pendapat lain menyebutkan, yakni:
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mereka diam dengan diam keputus aszum. Penjelasan maknanya telah

dipaparkan di dalam surah Al An'aam.

SaLft (Dan tidaklah Kami menganiaya mereka), yakni

Kami tidak mengadz-ab mereka dengan selain dosa mereka, tidak

menambahkar adz-ab kepada mereka melebihi adzab yang berhak

mereka terima. 'aryffpti(#; Qetapi merekalah yang menganiaya

diri mereka sendiri) karena dosa-dosa,yang mereka perbuat.

Jumhur membacanyu, '4$(, dengan nashab karena sebagai

Hnbar iri 1yaf."i $4, a*rdhamir-nyaadalah dhamirfashl. ltbluZaid

An-Nahwi membacanya, i,r!t [tr1, dengan rafa'karena dhamir-nya

sebagai mubtada' dan lchabar-nya adalatr yang setelahnya, dan

kalimat ini sebagai Htabar iti tva.ni'S(1.

AWf'$ (Ifiereka birseru, 'Hai Malik), yakni orang-orang

yang berdosa itu menyerukan seruan ini. Malik adalatr malaikat

penjaga neraka. Jumhur membacanya: W, tanpa tarkhim (tanpa

menyingkat). Sementara'Ali, Ibnu Ma'ud, Yalrya bin Wutsab dan A1

A'masy membacanya: fE 6- dengan tarkhim.

4:W 
"?}-(biarlah 

Tuhanmu membumth trnmi saja) dengan

kematian. Mereka bevtawassul dengan malaikat Malik kepada Allah

& agar memohonkan kepada-Nya untuk mereka supaya Allah

membunuh mereka dengan kematian sehingga mereka terlepas dari

adzab itu.

6jg Ky16 (Dia meniawab, 'Kamu akan tetap tinggal (di

neraka ini).), yakni: kalian akan tetap tinggal di dalam ddzab ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa Malik tidak menjawab mereka

selama delapan puluh tahun, kemudian menjawab mereka dengan

jawaban ini. Pendapat lain menyebutkan, Malik tidak menjawab

mereka selama seribu tahun. Pendapat lain menyebutkan seratus

tahun, dan pendapat lainnya menyebutkan empat puluh tahun.
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,{yK+;l (Sesungguhnya Kami benar-benar telah
membawa kebenaran trcpada tramu). Kemungkinan ini dari perkataan
Allah &b, dan kemungkinan juga dari perkataan malaikat
Malik.Kemungkinan yang pertarna lebih mendekati kebenaran.
Maknanya: sesungguhnya Kami telatr mengutus para rasul kepada
kalian dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka" lalu mereka
menyeru kalian tapi kalian tidak menerima dan tidak membenarkan
mereka. Itulah makna firman-Nya, |iS#rrSXi"SSS Qetapi
lrebanyalran di antara kamu benci kepada kcbenaran l'tz), yakni tidak
menerimanya. Yang dimaksud dengan '6;h ftebenaran) ini adalah
semua yang Allah perintatrkan melalui lisan para rasul-Nya dan apa-
apa diturunkan-Nya di dalam kitab-kitab-Nya.pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu maksudnya adalah k*rusus Al eur'an. suatu
pendapat menyebutkan, bahwa makna ,{idi adatah i-ili (kamu
semua). Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah para
pemimpin, sedangkan selain mereka adalah para pengikut mereka.

6rrJi1b6V;1'f (Bahtran mereka telah menetapkan satu tipu
daya (iahat), maka sesungguhnya Kami akan membalas tipu daya
merllra). il ini terputus yang bermrk"u .,.[, dan hamzah), yakni: ti;;.t ,y.
tr-if @ahkan mereka telah menetapkan suatu tipu daya). Redaksi ini
berarti beralihnya penuturan dengan penyiksaan para penghuni neraka
kepada penuturan tentang apayarLgmereka perbuat. irr-ir:i [yakni dari'fifi amryaketekunan dan kedatilan. Dikatakan "p.tr't-if urtirryu
aku menekuni r"r*to.j-fjt ?:-i.t afiinya *"rrjuyu- tali dengan
teliti/detail. Maknanya: bahkan mereka merencanakan reka perdaya
secara detail terhadap Nabi $, maka sesungguhnya Kami akan
membalas reka perdaya mereka. Demikian yang dikatakan oleh
Mujatrid, Qatadah dan Ibnu zaid. Ayatini seperti firman Allah ra,ala,
',"79ilWO-td(S'r'tii-{qntautraltmerekahendakmelahttrantipu

daya? Malra orang-orang yang kafir itu merekaloh yang kena tipu
daya.(Qs. Ath-Thuur l52l: a\). Pendapat lain menyebutkan, bahwa
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maknanya: bahkan mereka melalnrkan reka perdaya, maka Kami

terapkan perintah Kami atas mereka.dengan adzab. Demikian yang

dikatakan oleh Al Kalbi.

#lt{r€s{g|iA{ @patran mereka mengira, banwa

Kaimi tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisiknn mereka?), yakni:

bahkan apakah mereka mengira bahwa Kami tidak mendengar apa

yang mereka rahasiakan di dalam diri mereka dan apa yang mereka

bicarakan secara rahasia di tempat sepi serta apa yang mereka bisikan

di antara sesama mereka? i$ (Sebenarnya)Katni mendengar dan

mengetahui itu.

6#<i i# Ut (dan utusan-utusan (malaiknrmalaikat) Kami

selalu mencatat di sisi merelca), yakni para malaikat yang di sisi

mereka mencatat semua yang perkataan dan perbuatan yang terlahir

dari mereka. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi), atau di''athf'ya1, kepada kalimat yang

ditunjukkan oleh S..

Kemudian AUah & memerintahkan Rasul-Nya * agtr

mengatakan kepada oftIng-oftnlg kafir suatu perkataan yang

memberikan hujjah atas mereka dan menepiskan sybhat yang mereka

kemukakan. Allah berfirman, 'ui{,J1331hft'"5 ,yAi'%L:i
(Katalranlah, jika benar (Iuhan) Yang Maha Pemurah mempunyai

anah mala ahtlah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan

(anak itu)), yaksri: Jika benar Allah memiliki anak sebagaimana yang

kalian nyatakan, maka akulah yang pertama-tama menyembah Allah

semata, karena orang yang menyembah Allah semata menolak bahwa

Allatr memiliki anak. Demikianyang dikatakan oleh Ibnu Qutaibatr.

At Hasan dan As-Suddi mengatakan, bahwa maknanya: Tutran

Yang Maha Pemurah tidak mempunyai anak. Maka kalimat $Vt
'u-*tI (mol* alaiah (Muhammad) orang yang mula-mula

memul iakan (anak itu)) kaltffiat permulaan.
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Pendapat lain' menyebutkan, bahwa maknanya: Katakanlah

wahai Muhammad, "Jika memang benar Allah memiliki il*, maka

akulah orang yang pertama kali menyembah anak yang kalian

nyatakan itu. Akan tetapi, adalatr mustahil Altah memiliki anak."Di

sini terkandung penafian anak dalam bentuk ungkapan yang sangat

mendalam dan redaksi yang sangat indatr. Dan inilah zhatrirnya

redaksi Al Qur'an. Contoh lainnya dari segi ini adalatr firman Allatl
Ta'alao -#,lb O 5 rs:'!L fi -Pq31Ey gan sesungguhnya lmmi

atau,kamu (orang-orang mu.ry'ik), pasti berada dalam kBbenaran

atau dalam kesesatan yang nyata. (Qs. Saba' p\:2$). Contohnya

juga ucapan seseorang kepada oftulg yang mendebatnya, *Jika benar

apa yang kau katakan itu dengan bukfi, maka akulah yang pertama

kali meyakini dan mengatakannya."

Karena itu, of pada kalimat i(oladalah kata syarat. Pendapat

im dr-rajih-kan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya.

- Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna ir-# 
"d"Lh ap:i

ai, ilir -rH gerrrelebih dulu dalam beribadah). Ini terlalu dipaksakan,

tidak bisa dijadikan sandaran. Namur Abu 'Abdirrahrnan Al Yamani

membacanya: i$t,&npa- alif, Drkatakat t:.t :f -1 ?i-lF {engan
harakat- apablla{-*tii y1!1ry"""piskan dan maratr),'Ue f, benttrk

ism-nya i,t ;& seperti i3i. Kemungkinan yang *"rdororrg orang

membacanya dengan qira'atr janggal lagi jauh ini adalatr bermaksud

menjauhkan makna 'u-#$$Ut, padatral tidak jauh dan tidak

diingkari. Al Jauhari menceritakan dari Abu 'Amr mengenai firman-

NyE. 'q{Jf iSVt, bahwa itu dari '.:tirs ti-Jti (penepisan dan

kem.prahan). Al Mawardi juga or"rr""rituk*oyu dari Al Kisa'i dan AI

Qutaibi, dan demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra'.Begitu juga

yang dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi, bahwa makna ei$Jl ini adalah

S+li .pr-Jofir (yang marah dan menepiskan).Abu'Ubaidah berkata,
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iij+ fteadilanku menentangku)." Unhrk menguatkan makna yang

mereka katakan ini, mereka mengemukakan perkataan Al Farzadaq:

l,/Lr*';if oi'ralrri4+, # €*fUri
"Mrrrio odolah para pengawalht,' *ol* datanglah trcpadaht dengan

orang-orang yang seperti mereka,

dan aht menentang untuk mengejek anak anjing di sarangnya."

Dan perkataanya:

l)Lr* &ol'r?i:fri6
"Merelrn adalah orang-orang yang jika mereka mengejekht maka aht

alran mengejek merelm,

dan aht menentang pengejelckan anak anjing di sarangnya."

Tidak diragukan lagi, bahwa '* dan i--#f bermakna

menepiskan atau maratr, dan ini ditetapkan dalam bahasa orang

Araf.Apa yang dikutip dari para imam ahli bahasa itu cukuplah
sebagai alasannya. Akan tetapi, menetapkan itu untuk apa yang ada di
dalam Al Qur'an adalah terlalu dibuat-buat sehingga tidak bisa

dijadikan sandaran dan sangat disayangkan. Ibnu 'Arafah membantah

apa yang mereka katakan, "Dikatakan "t-?'# -'#--'J,r, dan sedikit

sekali dikatakan !ti,, sementara Al Qur'an tidak membawakan bahasa

yang sedikit dan tidak pula yang janggal."

Jumhur meribacanya: ";f_t, dalam bentuk kata tunggal.

Sementara ulama Kufah selain 'Ashim membacanya, :i3, dengan

dhammah pada w awu dan suhtn pada laam.

','i^ ;g ;Al ;; €i'V o.<i$l +5'b* (Maha suci Tuhan

Yang mempurryai langtt dan bumi, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy, dari
apa yang merekn sifatkan itu), yakti: Ini untuk mensucikan-Nya dari

kedustaan yang mereka katakan, bahwa Allah memiliki anak, dan

*7'j Urr 3)rf
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penyucian-Nya dari kebohongan-kebohongan yang mereka

sandangkan kepada-Nya yang tidak layak bagi-Nya. Jika ini dari

perkataan Allah &, berarti. Allah mensucikan Dir-Nya sendiri dari

apa-apa yang mereka katakan, dan bila ini dari kelanjutan perkatan

Rasul-Nya yang diperintahkan Allah untuk beliau katakan, berarti

Allah memerintahkannya untuk mengatakan ini berserta sanggahan

terhadap klaim bathil mereka, sebagai bentuk penyuciannya bagi

Tuhan-Nya

l#$V/--;;;i (Matra biarkanlah mereka tenggelam (dalam

lrcsesatan) dan bermain-main), yakni tinggalkanlah orang-orang kafir
karena mereka tidak mau menerima pentuk yang engkau tunjukkan

kepada mereka, dan tidak mau menerima senran yang engkau serukan

kepada merek4 bahkan mereka semakin tenggelam di dalam

kebathilan-kebathilan mereka dan berleha-leha dalam keduniaan

mereka.

i,:3Lj-c$i ifi-W $L ltampai merela menemui hari yang

dijanjilran kepada mereka), yaitu hari kiamat. Pendapat lain
menyebutkan, yaitu: adzab di dunia. Sutau pendapat menyebutkan,

bahwa hukum ayat ini dihapus oleh ayat pedang. Pendapat lain
menyebutkan tidak dihapus, tapi ini berarti ancaman.

Jumhur membacanya: $!t-. Mujahid, Ibnu Muhaishin, Humaid

dan Ibnu Sumaifi' membacany a: g-ik- ,.+, dengarfathah pada yaa'
tanpa atif dan sulan pada laam. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari

Abu'Amr.

'ny -ifut t) ";J4[:at1 o."51 fi (Dan Dia-tah Tuhan (yang

disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi). Jaar dart

majrur di kedua tempatnya terkait dengan ?Jlkarena bermakna "tt$i
(sesembahan; yang'disembah) atau !-rr-iil.'Av;* (yang berhak

disembah). Maknanya: Dan Dia-lah sesembahan di langit dan

sesembahan di bumi, atau: yang berhak disembah di langit dan yang
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berhak disembah di bumi. Abu 'Ali Al Farisi berkata, "Lafafu'^iyai
kedua tempat iru marfu' karena sebagai Htabar dari mubtada' yang

dibuang, yakni: Ut'1j. ,?\i ,i}\,$,r1Jt d eri, F.r (Dan nia
(Tuhan) yang di langit adalah yang berhak disembah dan di bumi juga

Dialah yang berhak disembah). Dan pembuangannya itu bagus karena

panjangnya redaksi." Lebih ja.rh ia mengatakan, "Maknanya

pemberitahuan tentang ketuhanan-Nya, bukan tentang ciptaan pada

keduanya." Qatadah berkata, *(Yakni) disembatr di langit dan di

bumi."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa .1 di sini bermakna *,
yakni: *)\ii orLit &'tlri, ri @iaafr yang Maha Kuasa atas langit

dan bumi), sebagaimana pada firman-Nya, ;nip,34e$'1)'l; gr"
sesungguhrrya aku akan menyalib kamu sekalian pada panglcal pohon

lanrma. (Qs. Thaahaa [20]: 7l)).

'IJmar bin Khaththab, 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud

membacanya: hr ,rl!i dj hr :9, e e$ ;^i@an Dia (Tuhan) yang

di langit adalatr Allah dan di bumi juga Dialah adalah Allah), dengan

anggapan cakupan pengetahuan terhadap makna kata turunanya,

selinggajaar darmajrur terkait dengannya dari segi ini.

$t lSfr'$t @"" Dia-lah Yang Maha Bijaluana lagi Maha

Mengetahuf), yakni yang sangat luhur kebijaksanaan-Nya dan sangat

banyak pengetahuan-Nya.

t4i.t13 d-;\it3 *t$iili ii e 5t 
"r'r$ 

(Dan Maha suci (Tuhan)

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di

antara tceduarrya).3.16 adatah bentuk 
'S-OU1 d*i*'; l, yaitu banyak

kebaikan. Yang dimaksud dengan tJ4tlti (apa yang ada di antara

keduanya) udara dan hewan-hewan yang ada di udara.

{lAl'&;:"; (dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari

kiamat), yakni pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat.
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4Gj 4b @o" hanya kepada-I,tyalah kamu dikembaliknn),

lalu Dia membalas masing-masingnya sesuai dengan haknya, yang

baik maupun yang buruk. Di sini terkandung ancaman yang keras.

Jumhur membacanya: 6:4 (lmmu dikembalikan), dengan

taa'bertiik dua di atas. Sementara Ibnu Katsir,Hamz.ah dan Al Kisa'i

membacanya dergan yaa' ttt i4i(mereka dikembalikan)1.

'&fr *u'..t6?+6;fi itu li (Dan sembahan-sembahan

))ang merela sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at),

yakni: sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah yang

berupa berhala-berhala dan sebagainya itu tidak dapat memberi

syafa'at di sisi Allah seperti yang mereka nyatakan batrwa sembahan-

sembahan itu dapat memberi syafa'at bagi mereka.

Jumhur membacanya: 6i+ (merelca sembah), dengan yaa'
bertitikdua bawah, sementara As-Sulami dan Ibnu Wutsab

membacanya dengan taa'1if:;S (kamu sembah)1.

;;i;\$r;$y 1ot*" tetapi (orang yang dapat memberi

syafa'at ialah) orang yang mengahti yang haq), yat'tn tauhid. 'fr
'b;.13- (dan mereka menyakini(nya)), yakni mereka mengetahui dan

memahahami apa yang mereka persaksikan itu. Pengecualian ini
kemungkinannya tersambung, maknanya: kecuali yang mengakui

yang haq, yaitu Al Masih, 'Uzair dan malaikat, karena mereka dapat

memberi syafa'at bagi yang berhak menerimanya. Pendapat lain'
menyebutkan, bahwa pengecualian ini terpufus, maknanya: akan tetapi

orang yang mengakui yang haq dapat memberi syafa'at bagi mereka.

Bisa'juga yang dikecualikannya dibuang, yakni: tidak ada yang dapat

meir6eri syafa'at bagi seorang pun kecuali bagi orang yang mengakui

yang haq.

' Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan, bahwa makna

ayat ini: mereka itu tidak dapat memberi syafa'at kecuali bagi yang

mengakui kebenaran dan beriman dengan landasan ilmu dan
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kesadaran. Qatadah berkata, "Mereka tidak dapat memberi syafa'at

bagr penyembahnya.Tapi mereka memberi syafa'at kepada yang

mengakui keesaan Allah."

Suat pendapat menyebutkan, bahwa letak ketersambungan

pengecualian ini menjadikan 6?i- 6-ifr (sembahan-sembahan yang

merelra sembah) bersifat umum, yaitu mencakup semua yang

disembah selain Allah, dan letak tidak keterpustltul pengecualian ini

adalah menjadikan hal tersebut bersifat khusus berhala-berhala saja.

':i'"Ji1;*6;-'; #A 45 (o"" sungguh iika tramu bertanya

lrcpada mereka, 'siapalcah yang menciptaknn merela?', nisccya

merelra menjawab, 'Allah,). Laam di sini tumpuan sumpatl

Maknanya: jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrik para

penyembah berhala itu, "siapakah yang telah menciptakan mereka?"

maka mereka akan mengakui batrwa pencipta mereka adalah Allah,

dan mereka tidak mampu mengingkari itu karena sangat jelasnya

perkara ini.

'bK3-31 (matca bagaimanakah mereka dapat dipalingtran

(dari menyembah Allah)?), yakni: maka bagaimana bisa mereka

berpaling dari penyembahan Allatr kepada penyembatran selain-Nya

dengan pengakuan ini. Karena orang yang mengakui bahwa Allah

penciptanya, tapi ketika menuju kepada berhala atau hewan lalu

menyembatrnya bersama Allah, atau menyembahnya saj4 berarti ia

telah menyembatr sebagian makhluk Allah. Dan ini berarti kebodohan

yang tidak terkira bodohnya.Dikatakan r-3f - 1-4lU-'^3itt apabila

memalingkannya dari sesuatu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna: Jika kamu

bertanya kepada Al Masih, 'Uzab dan malaikat, "Siapakah yang telatr

menciptakan mereka?" maka mereka akan mengatakaru "Allah.'? maka

bagaimanakah orang-orang kaft itu dapat dipalingkan sehingga

menjadikan mereka sebagai ttrhan-tuhan. Pendapat lain menyebutkan,
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bahwa maknanya: Jika kamu bertanya kepada yang menyembah dan

yang disembatr.

Jumhur membacanya :'4j, dengan nashab karena di-' athf-karr

kepada posisi )AAl (kiaqat), seakan-akan dikatakan: eAJ)t'#-Ul
';)l'a,W" (sesungguhnya Dia mengetahui (waktu terjadinya) kiamat dan

ucapannya). Atau di-'athf-kan kepada *j't;fa (rahasia dan

bisilrnn-bisikan merekn), yakni: {4 i,W er*,:'i:r" 'e(mengetahui

rahasia dan bisikan-bisikan merek4 dan mengetahui perkataannya).

Atau di- 'athf-kankepada maf'ul dan 6jj< (mencatat) yang dibuang,

yakni: '4o7}kJ|l-j;'ot4k- (mencatat itu dan mencatat

perkataannya).Atau di-'athf-kan kepada maful dari i;.15-
(mengetahui) yang dibuang, yakni: ^le'o#tU; rt;l;;- (mengetahui

itu dan meyakini perkataannya).Atau sebagai mashdar,yakni 4,SC
(mengatakan perkataannya). Atau monshub-nya itu karena

disembunyi kanrry a fi'l, yakni : {.; ) U i-6- h r 1aU*, mengetatrui

perkataan Rasul-Nya). Atau di-'athf-fusn kepada kepada posisi ,!di
(yang haq), yaburi: $.1'dur'V (mengakui yang haq dan mengakui

perkataannya). Atau manshub karena dibuangnya partikel sumpah.

Di antara yang memboleh alasan yang pertama: Al Mubarrad

dan Ibnu Al Anbari. Di antara yang membolbhkan alasan yang kedua:

Al Farra' dan Al Akhfasy. Di antara yang membolehkan dengan

nashab sebagai mashdar: Al Fara' dan Al AkMasy juga.

Hamzatr dan 'Ashim membacanya -#;, dengan jarr karena

di-'athf-kankepada lafazh 1;tAl (kiamat),yakni: &tpUt * *i
*!i (dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat). Jt ijt ,J.lrJt

aan j-lr afiinya sama (perkataarr; ucapan). Atau karena wowu-nya

adalah instrumen sumpatr ftata sumpatr).

Qatadah, Mujatrid, AI Hasan, Abu Qilabah, Al A'raj, Ibnu

Hurmuz dan Muslim bin Jundub membacanya, 4s, dengan rafa'
karena di-'athf-kan kepada ligl'& Qtengetahuan tentang hari
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kiamat), yakni: '^*.a:+jlbt3r --J116; '!1 (dan di sisi-Nyalah

pengetahuan.tentang hari kiamat, dan di sisi-Nya perkataannya). Atau

karena sebagai mubtada' yang Htabar-nya adalah kalimat yang

disebutkan setelahnya, atau khabar-nyadibuang, perkiraannya''4t
,*i * (dan perkataannya begini dan begitu), atau: L19, (a*
perkataannya terdengar). Abu 'Ubaid berkata,."Dikatakan, frj \i Ui
i6i laiutut t* kepadaku perkataan)." liuir ,iyl' a* j+i' artinya

sama).

Dhamir pada .N; kembali kepada Nabi #.Qatadah berkata,

"(Yakni) ini Nabi kalian mengadukan kaumnya kepada Tuhannya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir-nya kembali Al Masih.

Berdasarkan kedua pendapat ini, maka maknanya: bahwa ia (Nabi $
atau Al Masih) berseru kepada Tuhannya, i{*-3y15 (Ya Tuhanht,

sesungguhnya mereka itu), yakni orang-orang yang Engkau utus aku

kepada mereka, '"j1/15 "$ {raoUn kaum yang tidak beriman).

Kemudian setelah ia berseru kepada Tuhannya dengan seruan

ini, Allah menjawabnya dengan firman-Nya, '#€;t (Maka

berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka), yakni: e+/S'*'rp-it
(berpalinglah dari menyeru mereka). "&& (dan tratikanlah, 'Salim
'(selamat tinggaQ.) Yakni: trrusanku adalatr mengucapkan selamat

tinggal kepada kalian dan meninggalkan kalian.

'Atha' berkat4 "Maksudnya adalah menghindar hingga

turunnya keputusan-Ku. Maknanya adalah meninggalkan, seperti

firman-Ny4'4;6iJi,.i6\'6i;'S Qreseiahteraan atas dirimu kami

tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. (Qs. Al'Qashash [28]:
ss))."

Qatadah berkata, *Allah memerintahkan beliau untuk

meninggalkan mereka, kemudian memerintahkan beliau untuk

memerangi mereka.Maka perintah untuk meninggalkan telah dihapus
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oleh ayat pedang." Pendapat lain menyebutkan bahwa hukum ayat ini

tidak dihapus.

6;:t3-3;:7 (Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka

yang buruk)). Di sini terkandung ancaman yang keras dari Allah &.
Jumhur membacanya: 5fl3- (mereka aknn mengetahui) dengan yaa'

bertitik dua di bawah. Sementara Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanya

dengan taa' tijiit (kamu akan mengetahui)].

Al Farra' berkata, bahwa lataiin "g marfu' karena

disenibunyikannyalafazh"{t"

Diriwaya&an oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim dan ia menshahihkanny4 serta Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts

wa An-Nusytr, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Ny4 d4dj.Y;Cj

(Merelra berseru, 'Hai Malik), ia berkata, "(Malik) membiarkan

mereka hingga seribu tatrun, kemudian menjawab mereka, Cj<: Ky
(Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini))."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin. Ka'b Al

Qarazhi, ia berkata, "Ada tiga orang yang sedang berada di antara

Ka'batr dan tirai-tirainya, dua orang Quraisy dan seorang Tsaqif, atau

dua orang Tsaqif dan seorang Quraisy, lalu salah seorang dari mereka

berkata, 'Menurut kalian, apakah Allah mendengar perkataan kita?'

Salah seorang dari mereka menjawab, 'Jika kalian menyaringkan

suara maka Dia mendengar, tapi bila kalian berbisik maka Dia tidak

mendengar.' Lalu turunlah ayat: ,lir$;fa${ fu;1-{ (Apakoh

merelca mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-

bisilibn mereka?) al aayah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, '$ EX11i'*l (iitm benar

Quhan) Yang Maha Pemurah mempurryai anak), ia berkata, "(Yakni)
jika memang benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anat<, ti6
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itgttd;1 (maka ahtlah (Mulammad) orang yang mula-mula

mbmulialran (anak itu)),yaki: yang mula-mula bersaksi tentang itu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari zaid bin Aslam mengenai

firman-Nya, 
"l5 

g*1ti,*r!(iika benar (Tuhan) Yang Maha Pemurah

mempunyai anak'), ia berkata, *Ini dikenal dalam perkataan orang

n ui, i 7*i wi6 b1, vut oi, Li 7li w'u€ 6 (tidaklah benar hal ini

sama sekali).' Ibnu Jarir juga meriwayatkan yang serupa itu dari

Qatadah.
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SURAH AD-DUKHAAN

Surah ini terdiri dari lima puluh sembilan ayat. Ada juga yang

mengatakan lima puluh tujuh ayat. Al Qurthubi mengatakan bahwa

menurut kesepakatan para ulama, surah ini makkiyyah (diturunkan di

Mekah), kecuali ayat: g(irtW(€t(Sesungguhnya (kalau) Kami akan

melerryaplcan siksaan itu (ayat 15)). Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas dan 'Abdullatr bin Az-Zubai, bahwa surah Ad-
DukJraan diturunkan di Mekah.

At-Tirmidzi dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

# ,;i1 t:rl-'J'jlu-'&t N; iefur f 'rj';;, 
(Barangsiapa

membaca fuaa miim ad-dukhaan pada suatu malam, mala keesolan

paginya akan dimintakan ampunan baginya oleh tujuh puluh ribu
malaikat).""Set"luh mengeluarkan hadits ini At-Tirmidzi berkata,

"Gharib.Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.Sementara

'Amr bin Khats'am -salah seorang perawi di dalam sanadnya-

dha' if." Al Bukhari mengatakan, "Munkarul hadits."

At-Tirmidzi, Muhammad bin Nashr, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ,$
bersabda, ij frrk'{,-bl fe N; 3rafur.n- lji a,, lBarangsrapa
membaca fuaa miim ad-dukltaan pada suatu malam Jum'at, maka

aMaudhu', At-Tirmidzi (2888); Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ob(2475) dan
disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jami'dan ia mengatakan,"Maudhu'
(palsu)."
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lceesokan pagtnya ia telah diampuni)."2asetelah mengeluarkan hadits

ini At-Tirmidzi mengatakan, "Gharib.Kami tidak mengetahuinya

kecuali dari jalur ini. sementara Hisyam bin Al Miqdam -salatr

seorang perawi di dalam sanadnya- dinilai dha'if, dan Al Hasan -juga

salah seorang perawi di dalam sanadnya- tidak pemah mendengar dari

Abu Hurairah.'Demikian juga yang dikatakan oleh Ayytrb, Yunus bin
.Ubaid dan 'Ali bin Zud. Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang

dikeluarkan oleh Ibnu Adh-Dhafis dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah,

ia berkata, "Rasulullah $ bersabda ..." la[u ia menyebutkannya. Dan

juga dikuatkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Adh-Dharis

dari Al Hasan secara marfu'yang menyerupai itu, yaitu hadits mursal.

Serta dikuatkan oleh riwayat Ad-Darimi dan Muhammad bin Nashr

dari Abu Rafi', ia berkata, "Barangsiapa membaca foaa miim ad-

dukhaan pada malam Jum'at, maka keesokan paginya ia telatr

diampuni dan akan dinikahkan dengan bidadari."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Uma111all ia berkata"

"Rasulullah $ bersabduo t;lri ?'7\lri:eir !J,J 3e''rlr f iit:"tit'i
l-:it o-I.E ri ii iirr 4. (Baraigsiapa membaca surah fuaa miim ad-

drirhaan pada malam Jum'at atau hari Jum'at, maka karenarrya Allah

membangun baginya sebuah rumah di surga).'a5

2aSangat dha' if,At-Tirmidzi (2889); Dha' if Al Jami'(5779).r Sangat dha'if, disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jami'(5780)
dan ia mengatakan, "Sangat dha'iJl"
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Kg"K'c zi19u J ' t-

K6fa;4;

,4lffiti;t*;
O^'t:1t31@ #t;+i1@,,-
tr@ ejKsa6@,,;$

#,t ;1 S @ O,;Vi $!ar; t:s #; "ryt -&
&@ # 9,€3,"iv31 * r;- ++fi @ <;x.
'o;g Gy4&ii et J$16j ,@ Uj 4,:s r;g" 

*Sttt

43 tj65 
^a 

$;,;l @ u 3;,f 5; $ 65"ti',iL'.b1

,-nY;6 @'ur& K;i$ v(*fi Wffit@- til
@6#GV;Kii

"Haa Miitn Demi Kitab (Al Qur'an) yang

menjelaskan,ses ungguhnya Kami menurunhannya pada s uatu

malamyang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi

peringatan.Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh

hikmah,(yaitu) urusan yang besar dari sisi KamlSesunggahnya

Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,sebagai rahmat dari
Tuhanmu Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui,Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan

apayang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang

menyakinlTidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
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Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. @ialah) Tuhanmu

dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahuluTetapi mereka bermain-

main dalam keragu-raguan,Maka tunggulah hari ketika langit
membawa kabut ygng nyataYang meliputi manusia.Inilah adzab

yang pedih. (Mereka b erdo' a),' Ya T uh an kami, leny ap kanlah dari
kami adzab ituSes ungguhnya kami akan berimtn.' B agaimanakah

mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada

mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,kemudian mereka

berpaling daripadanya dan berkata, 'Dia adalah seorang yang

menerima ajaran (dari orang lain), lagi pula seorang yang

gil*'Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu
agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).(Ingatlah)

hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang

keros.Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan."

(Qs. Ad-Dukhaan {aa} I.rc)

Firmm-Nyq a,fire *r5@,-- (Haa Miim. Demi Kitab

(Al Qur'an) yang menjelaskan).Penjelasannya telatr dikemukakan di
dua surah sebelum ini, demikian juga keterangan tentang makna dan

i'rab-nya.

Firman-Nya, 'i$ti 'iri Ol;fl16y (sesungguhnya Kami

menurunlranrrya pada suatu malam yang diberlmhi). Ini penimpal

sumpah. Jika ? dianggap sebagai penimpalnya, maka redaksi

kalimat ini sebagai kalimat permulaan. Seorang ahli nahwu

mengingkari kalimat ini sebagai penimpal kata sumpah, karena

kalimat ini sebagai sifat mtuk yang dipersumpahkan, sedangkan sifat

untuk yang dipersumpatrkan tidak bisa sebagai penimpal kata sumpah.

Lalu ia mengatakan, bahwa penimpalnya adalah: $;$KES gr"
sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan). Pendapat ini
dipilih oleh Ibnu'Athiyyah.
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Pendapat lain menyebutkan, batrwa 'o2iiK6; (dan

sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan) sebagai penimpal

kedua, atau sebagai kalimat permulaan yang menegaskan Jtt)l
(penurunan; yakni aal i4fi\ dan hukum 'illah'nya" seakan-akan

dikatakan: sesnngguhnya Kami menurunkannya karena di antara tugas

Kami adalatr memberi peringatan. Dhamir pada '^dS1 (Kami

menurunlronnya) kembali kepada ooii, vu-:iir (Kitab yang

menjelaskan), yaitu Al Qur'an. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

yang dimaksud dengan ./6il ini adalah semtra kitab yang diturunkan,

dar dhamir pada '^dJ (Kami menurunkanrtya) kembali kepada Al

Qur'an dengan makna: bahwa Allah S bersumpah dengan sumua

kitab yang diturunkan, batrwa Dia menunurkan Al Qw'an. Pendapat

yang pertama lebih tepat.

*tsJiri $t (malam yang diberkahi) adalatr lailatul qadar

(malam qadax) sebagaimana pada firman-Nya" iA ei{;ltt
2iit(Sesungguhnya Kami telah memtrunkanrrya (Al Qur'an) pada

malam kcmuliaan (.Qr.AlQadr [97]: l)). Malam tersebut g"",ryTygi
empat narna, yaitu: '*;q, iijlr lmutu- yang diberkahi) ,irr-$ utt
(malam kesucian), tflf' Uf (malam pencatatan) dan jr-iir lg (-utu-
qadar). 'Ikrimatr berkata, '"3r6lt'iijtr lmutum y*gtib"ttuti) di sini

adalatr malam nisJhu Sya'ban (pertengatran bulan Sya'ban)." Qatadatt

berkata, "Al Qur'an ditunurkan semutmya pada malam qadar dari

Ummul Kitab, yaitu Lauh Mahfuztr, ke Baitut 'lzz:rh (rumah

kemuliaan) di langit dtrria Kemudian Allah $ menurunkannya

kepada Nabi-Nya # pada sejumlah malarn dan siang dalam rentang

waktu dua puluh tiga tatnur." Penjelasan tentang ini telatl dipaparkan

di datam strah Al Baqaratr ddam pembatrasan firrn'an-Nya, i3
il;$', *+.SScittAtg;<fneberapa hari ywrg diturnukan itu iatah)

bulan Romadhan, bulan yang di dalamnya diturunlean (permulaan) Al

Qur'an. (Qs.Al Baqarah [2]: 185)). Muqatit berkata, "sebagian dari
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wahyu diturunkan dari Lauh Mahfuzh setiap malam yang sekadar

dengan apayarLg dibawa turun oleh Jibril dalam setahun."

Allah $ menyifati malam ini sebagai malam yang diberkahi

karena Al Qur'an diturunkan pada malam tersebut, dan itu mencakup

kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia. Dan juga karena pada

malam tersebut para malaikat dan Ar-Ruh tunuL sebagaimana yang

akan disebutkan di dalam surah Al Qadar. Di antara keberkahdnnya

adalah aqa yang disebutkan Allah S di sini dengan firman-Nyq W
,*- r5 itr &X-(Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh

ni**inl.Makna SA"aAundirincikan dan dijelaskan, yaitu dmi 'c.t:j)

6:i, -'ijt -1.-#' (aku menjelaskan sesuatu). i6:*,:t ili adalah F:*i'
(urusan yang 'penuh hikmah), demikian ini karena Allah &
mencatatkan apa yang terjadi dalam setahun yang berupa kehidupan,

kematian, kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, kebaikan, keburukan

dan sebagainya. Demikian yang dikatakan oleh Mujatrid, Qatadah, Al
Hasan dan yang lainnya. Kalimat ini sebagai sifat tainnya ""*k;t]
(malarn), atau sebagai kalimat permulaan untuk menegaskan apa yang

sebelumnya.

Jumhur membacanya, 3*, dengan dhammahpadayaa' dart

fathah pada raa' secara tahhfif (tarrya tasydid). Sementara Al Hasan,

Al A'masy dan Al A'raj membacanya dengan fathah pada yaa' dan

dhammah pada raa' IU:A, serta me-n ashab-kan .;,1 ,y dar me-rafa'-
kani.,S3 karena dianggap sebagufa'il. '

Yang benar adalah apa yang dianut oleh Jumhur, bahwa

malam yang diberkahi ini adalah malam qadar, bukan malam

pertengahan Sya'ban, karena Allah @ menyebutkannya secara,$lobal

di sini dan menjelaskannya di dalam surah Al Baqarah dengan fifman-

Nya, ir;.ii( r+. $J cii\'bl6; !$qneoerapa hari yans ditentukan

itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamrrya diturunlmn

(permulaan) Al Qur'an (Qs. Al Baqarah [2]: 185)), dan dengan

firman-Nya di dalam surah Al Qadar, M e"{J'$
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2't3ilt(Sesungguhrrya Kami telah menurunlcannya (Al Qur'an) pada

malam kcmuliaan (Qs. Al Qadr [97]: l)). Maka setelah penjelasan

yang terang ini tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, dan tidak ada

lagi yang dipandang samar.

-6* tiLf @oit") urusan yang besar dari sisi Kam). Az-

Zajjaj dan Al Farra mengatakan, bahwa manshub-nya fitur""u 3y-
(dijelaskan), yakni: -!:it A,A karena fil Uermakn" J:j. Maknanya:

Sesungguhnya Kami memerintahkan untuk menjelaskan itu dan

mencatatkannya dari Lauh Mahfuztr. Berdasarkan pemaknaan ini,
maka manshub-nya itu karena sebagai mashdar, seperti ungkapan:
rf.-a 'o*3-. Al Mubarrad berkata, "Lafa^ $l padaposisi mashdar,

perkiraannya: iri-;r '0A11.' At Akhfasy berkata, "Manlaub-nya karena

sebagai haal (keterangan kondisi), yakni: 'Ct--,-:I (dengan

memerintahkan)." Pendapat lain menyebutkan, batrwa manshub-nya

itu karena pengkhususan, yakni: t$-ibVb 6l ;\i riq ff lefcu
maksudkan dari urusan ini adalatr urusan yang berasal dari sisi Kami).

Di sini terkandung pengagungan perihal Al Qur'an. Sebagiah ahli

ilmu menyebutkan, bahwa ada dua belai pendangan mengenai alasan

manshub-nyalata^ fi, duryang paling menonjol adalah yang telatr

kauri sebutkan tadi.

Zrfrdb:u- 'Ali membacanya: lif, aengan rafa',yalcni ';1'ti
(yaitu urusan).

'b-9;rK61 lsrrungguhnya Kami adatah Yang mengutus

rasul-rasul). Kalimat ini sebagai badat dari kalimat fimran-Nya, K61
'q* (sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan). Atau

sebagai penimpal ketiga dari kata sumpah, atau sebagai kalimat
permulaan. Ar-Razi berkata, "Maknanya: Sesungguhnya Kami
melakukan peringatan itu karena sesungguhnya Kamilatr yang

mengufus para nabi."

182 TAFSIR FATHUL QADIR



q:;'U (sebagai rahmat dari Tuhanmu). Manshub-nya
''f;5 karena 'illah (atasan), yakni: Kami menurunkannya untuk

rahmat. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Al Mubarrad

berkata, bahwa manshub-nya ini karena sebagai maful dan -bd:;i,

yakni: Sesungguhnya Kami adalah Yang mengirimkan rahmat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa iri mashdar pada posisi haal

(keterangan kondisi), yakni: kt) (dengan merhhmati). Demikian

yang dikatakan oleh Al Alfifasy.

Al Hasan membacanya, i ;r, dengan rafa', karena
!.". ,

perkiraannya: eTri..* (Vuito ratrmat).

'Url,fi';, ,:iy lsrrurgguhnya Dialah Yang Maha Mendengar)

bagi yang menyeru-Nya, i)?fi (lagt Maha Mengetahui) segala

sesuafu.

Kemudian Allah @ menyrfati Diri-Nya dengan apa yang

menunjukkan agungnya kekuasaan-Nya yang luar biasa itu. Allah

berfirman, W.lrj 6-f,| -"(Ai s} (Tuhan Yang memelihara

tangit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya). Jumhur

membacanya, 
tq), 

dengan rafa' karena di-'athf-kan kepada 'ga' 
*t

i$fi qong Maha Mendengar lagi Maha.Mengetahu), atau karena

sebagai mubtada' yang Htabar-rLya: jrJy;6y{ (Tidak ada Tuhan

(yang berhak disembah) melainlcan Dia), atau karena sebagai khabar

dari mubtada'yangdibuang, yakni: i:t':- (yaitu Tuhan). Sementara

ulama Kufah membacanya, J;, dengan iarr karena sebagai badal

aart {li; {ruhanmu), atau bayan-nya, atau na't.

<*-j3"1 $ika kamu adalah orang yang menpkini)
bahwa Dia adalah TuhanYang memelihara langit dan bumi dat apa

yang ada di antara keduanya. Dan mereka telah mengakui itu sebagai

yang Allatr ceritakan tentang mereka lebih dari sekali.

Katimat j,Jy'"6y{ (Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainlan Dia) sebagai kalimat permulaan yang menegaskan apa
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yang sebelumnya, atau khabar darr grjl' ',Sr !1 sebagaimana yang

disebutkan tadi (pada qira'ah !i, d"rrg* rafa).

Demikian juga kalim at L$ -$, {fo"S menghidupkan dan

Yang mematilcan), ini kalimat permulaan yang menegaskan apa yang

sebelumnya.

<i)'il'$[ar; $ s #: (Diatah) Tuhanmu dan ruhan bapgk-

bapalanu yang ierdahutu). Jumnur membacanya dengan ,afa' l#3
karena sebagai kalimat permulaan, dengan perkiraan: $rf lOiaan
Tuhanmu), atau karena sebagai badol darr gtjrlJ;ttai, atal bayan-nya

atan na't-nya. Al Kisa' dalam riwayat Asy-Syairazi darinya, Ibnu

Muhaishin, Ibnu Abi Ishaq, Abu Haiwah dan Al Hasan membacanya

dengan iat t{.i.11. Alasan qira'ah dengan jan adalah alasan yang

telatr kami sebutkan pada qira'ah7'arr unhrk kalmat qifri +3.
5F- "F A;l S (Tetapi mereka bermain-main dalam

keragu-raguan). Allah menepiskan status yakinnya mereka, dan

beralih kepada pernyataan bahwa mereka ragu-ragu dalam masalah

tauhid dan pembangkitan kembali setelatr mati, serta dalam

pernyataan mereka bahwa Allah pencipta mereka dan pencipta semuur

maktrluk.Dan Allah mengatakan, bahwa semua itu hanyalah main-

main yang mereka lakukan.Lafaztr 6# berada pada posisi rafa'
sebagai khabar kedua, atau pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi).

y* g€!+it31 &i;-:.{;, (Matra tunggulah hari kctika
langit membau,a kabut yang nyata). Faa'di sini nntuk mengurutkan

apa yang adaberikutrya kepada apa yang sebelumnya, karena kondisi

mereka yang dalam keraguan dan main-main itu mengindikasika

demikian. Maknanya: Maka tunggulatr, hai Muhamrnad, hari ketika
langit membawa kabut yang nyata. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maknanya: ingatlatr perkataan mereka ini agar engkau menjadi
saksi atas mereka pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
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Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai kabut ytrtg

disebutkan di dalam ayat ini, kapan itu datangnya?Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa kabut itu termasuk tanda-tanda kiamat, dan

kabut ini menetap di bumi selama empat puluh hari.Disebirtkan di

dalam Ash-Shabib batrwa kabut itu termasuk di antara sepuluh tanda

yang muncul sebelum terjadinya kiamat.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah perkara'yang

telah terjadi, yaitu kabut yang menimpa kaum Quraisy karena doa

Nabi $ atas mereka sehingga seseorang melihat kabut di antara langit

{an bumi. Ini juga disebutkan secara valid di dalam Ash-Shiafuifuain

dan yang lainnya.Yaitu ketika Nabi $ memohonkan paceklik bagi
.mereka seperti paceklik pada masa Yusuf AS.Lalu kekeringan dan

kesulitan pun menimpa mereka, sampai-sampai mereka memakan

tulang. Lalu ada orang yang melihat ke langit, kemudian ia melihat

seperti kabut di antara dirinya dan langit karena kesulitan yang

dialaminya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah hari penaklukan

Mekatr. Di akhir pembatrasan bagianini akan dikemukakan riwayat-

riwayat yang menunjukkan pendapat-pendapat tersebut.

Firman-Nya, A6l;iA (Yang meliputi manusia). Ini sifat

kedua untuk 91.j3 (kabut), yakni: menyelimuti dan meliputi mereka.

HJ $ffit|{r ltnttah adzab yang pedih), yakni: o;fr (mereka

mengatakan), "Inilah adzrlb yang pedih." Atau: '&Jt-j (mereka

mengatakan) itu. Atau: Allahmengatakan itu kepada mereka.

6r$ Gy4tliiib .iifigJ (Meretra berdo'a),'Ya Tuhan

lwmi, lenyaplranlah dari kami adzab itu. Sesungguhrrya kami akan

beriman. ) Yakni: mereka mengatakan itu. Telah diriwayatkan, bahwa

mereka menemui Nabi $ lalu berkata, "Jika Allah menghilangkan

adzab ini dari kami, maka kami akan memeluk Islam."
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Yang dimaksud dengan adzab ini adalah kelaparan yang

karena sebab ini mereka melihat seperti kabut, atau mengatakan itu
ketika melihat kabut yang termasuk tanda-tanda kiarnat.Atau ketika

mereka melihatrya saat penaklukan Meka, dengan beberapa

perbedaan pendapat.Yatg rajih dari itu, bahwa itu adalah kabut yang

terbayangkan oleh mereka karena kesulitan dan beratnya kelaparan

yang mereka derita.Riwayat yang menyebutkan bahwa kabut tersebut

termasuk tanda-tanda kiamat tidak menafikan tarjih ini, karena kabut

tersebut adalah kabut lainnya.Juga pendapat yang menyebutkan bahwa

kabut itu adalatr kabut yang terjadi saat penaklukan Mekah tidak

menafikan tarjihini, karena itu adalatr kabut lainnya, jika diasumsikan

kebenaran terjadinya itu.

65'l\it1 (Bagaimanakah mereka dqpat menerima

peringatan), yakni bagaimana mereka bisa mengambil pelajaran dan

nasihat dari apa yang diturunkan kepada merek4 ASrfrf:eL|
(padahal telah dotang kepada mereka seorang rasul yang memberi

penjelasan), yakni menerangkan segala sesuatu yang. mereka

perlukan mengenai urusan agama dan dunia.

efjT Qrcmudian mereka berpaling daripadanya), yakni

berpaling dari Rasul yang tetah dataog kepada mereka itu, bahkan

merekatidak hanya berpaling darinya tapi lebih dari itu, iE 4:1$63
(dan berkata, 'Dia adalah seorangyang menerima ajman (dmi orang

lain), lagt pula seorang yang Stla.') yakni mereka berkata,

"Sebenarnya dia diajari Al Qur'an oleh seorang manusia." Mereka
juga mengatakan, "Dia itu seorang yang gila."Maka bagaimana

mereka bisa menerima ajaran dan bagaimana rirereka bisa menerima

peringatan

Kemudian, setelah mereka berdoa kepada Allah zgar

menghilang adzab itu dari mereka, dan batrwa bila Allatr
menghilangkannya dari mereka maka mereka akan beriman, Allah $
pun menjawab mereka dengan firman-Nya, v(:GJifuftt
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J,$$esungguhnya (palau) Kami apan melenyapkan sipsaan itu agak

sedikit). Yakni: Sesungguhnya Kami akan menghilangkan siksaan itu

sedikit, atau sebentar. Kemudian Allah S mengabarkan tentang

mereka, bahwa mereka tidak kapok melakukan sylrik yang biasa

mereka lakukan, dan mereka memenuhi keimanan yang telah mereka

janjikan kepada-Nya. Allah befirman, 'bt\& fiyltrtrrggrrhnya kamu

alran lrcmbati), ya]g,Ji kembali kepada kesyirikan yang biasa kamu

lakukan. Dan kenyataannya memang demikian.Karena setelatr Allah

@ menghilangkan adzab itu dari mereka, mereka kembali kepada

kekufuran dan pembangkangan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya: sesungguhnya kalian akan kembali kepada Kami dengan

pembangkitan kembati setelatr mati. Pendapat yang pertama lebih

tepat.

d;fi|'t*lt $ 5- (Qngattah) hori (tutitu) Kami

menghontam mereka dengan hontammt lyg keras). Zhaf'nya [g]l
manshub karena dise,rrbunyikannya ';\i (ingatlatr). Pendapat lain

menyebutkan, batrwa zharf int badat dart 1T31&f;-(tari kctit(a

langit membav,a). Pendapat lain menyebutkan, bahwa zhmfinl-'terl<ait

dengan i# gemberi balasan). Pendapat lain menyebutkan terkait

dengan apa yang ditunjulkan oleh 6H,i (Pemberi balasan), yutu

il:J (Kurrri memberi balasan).

d;fil"rfi$ (hantaman yang keras) ini adalah perang Badar,

demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir. Maknanya: batrwa

ketika mereka kembali kepada pendustaan dan ke*:ufuran setelatr

dihilangkannya adzab itu daxi mereka, Allah membalas mereka

dengan peristiwa Badar. Al HasAn dan 'Ikrimah berkata, bahwa yang

dimaksud dengan ini adalah adzlrb neraka. Pendapat ini dipilih oleh

Az-Zas1aj.Pendapat yang pertarna lebih tepat.

Jumhur membacanya: ,)$, dengan nuun dan kasrah pada

thaa',yakni fyr$ (Kami menghantam mereka). Al Hasan dan Abu

Ja,far membacanya .dengan dhammah pada thaa' r;:ia:-tl, ini
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logat/aksen lainnya. Sementara Abu Raja' dan Thalhah membacanya

dengan dhammah pada nuun dan kasrah pada thaa' ftgil].
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, i{j{i lyi O @ada suatu malam yang diberkahi), ia

berkata, "Al Qur'an dihrrunkan pada malam qadar. Al Qur'an dibawa

turun oleh Jibril sebagai bintang-bintang kepada Rasulullah # untuk

menjawab manusia."

Muhammad bin Nashr, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, e j 3 SAW.
(Pada malam rtu dijelaskan segala urusan yang penuh hlk*oh\, iu

berkata, "Pada malam qadar dituliskan dari Ummul Kitab apa yang

akan terjadi selama setahun, yaitu berupa rezeki, kematian, kehidupan,

hujan, sampai haji, (yaitu dituliskan): fulan mengerjakan haji, dan

fulan mengerj akan haj i."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Umar mengenai

firman-Ny4 etllsfi-W. (Pada malam itu dijetaskan segala

urusan yang penuh hibnah), ia berkat4 *(Yakni) perkara tahun itu
hingga setatrun, kecuali kesengsaraan dan kebatragiaan, karena itu
telatr (tertulis) di dalam Kitabullah, tidak ada penggantian dan tidak
pula perubatran."

Diriwayatka oleh 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Al Hakim dan ia menshatrihkannya, serta Al Baihaqi di dalam

Asy-Syu'ab, ia berkata, "sungguh engkau dapat melihat seseorang

berjalan di pasar-pasar padahal namanya telah tercantum di antara

orang-orang yang mati." Kemudian ia membacakan: lfi o-"{Aty
'i$tl (sesungguhnya Kami menurunknnnya pada ,uon malam yang
diberkahi), yakni malam qadar. Selanjutnya ia mengatakan, "Maka
pada malam itu dijelaskan perkara dunia hingga selama itu yang

berikutny4 yaitu berupa kematian atau kehidupan atau rezeki. Segala
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perkara dunia dijelaskan pada malam tersebut hingga (rentang wakhr)

selama itu."

Ibnu Zanjawaih dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu

Hnrairatr, ia berkata, *Rasulullah $ bersabda, Jt l,63 b Jt+li'gS
et \ e'iJ;\tf ii'i'i;" €a ,y}t'ot ,F ,t:ris (Tetah drtetapkan

ajal-ajal dari Sya'ban hingga Sya'ban, bahkan seseorong yang

menikah dan terlahir anak darbrya sementara rutmaltya tercantum di

ant ar a orang-or ang yang mati).'26

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Ad-Drmya dan Ibnu

Jarir meriwayatkan dari 'Utsman bin Muhammad bin Al Mughirah bin

Al Alfinas. Ini riwayat mursal dan tidak dapat dijadikan

huiiah.Riwayat seperti ini tidak layak disandingkan dengan

pernyataan-pemyataan Al Qur'an. Riwayat-riwayat mengenai ini

hanlra b€rupa riwayat mtrsal atau tidak shahih.Pengarang Ad'Drr Al
Mantsw telatr mengemnkakan itu" dan juga riwayat

tentang keutamaan malam nisfu sya'baz (pertengahan bulan Sya'ban).

Namnn tidak berarti batrwa itu yang dimakzud oleh firman-Nya: 'it)
'$ti (malom yang diberkahi).

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud: "Bahwa ketika orang-orang Quraisy durhaka terhadap

Rasulullah * dan berlarrbat-larrbat memeluk Islam, beliau berdo'4
''i '.,i- f *'ng{" ,ht'natli ga Attah tolonglah aht atas mereka

dengan njuh tahun yang berat sebagaimano tujuh tahun pada mcao

Yusufl. Lalu mereka pun ditimpa paceklik dan kesulitan sampai-

sampai mereka memakan tulang. Lalu seseorang melihat ke langit,

maka ia pun melihat seperti kabut di antara dirinya dan langit karena

sangat laparnya. Kemudiarr Allatr menurunkan ayat: &i;-,$fi
S }Eia{t:A (Maka tunggulah hari trctitca langit membowa kabut

yang nyata) al aayah. Lalu Nabi ,$ dipanggil, kemudian dikatakan,

nO*'rf,dikeluarkan oleh Ad-Dailami di dalan Musnad At Firdau42228).
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'Wahai Rasulullatr, mohonkanlatr hujan untuk Mudhar.'Beliau pun

memohonkan hujan untuk mereka, maka mereka pun.mendapat hujan.

Kemudian Allah menurunkan ayat: i"a& Klt$j:ifiWffit
(Sesungguhnya (ralau) Kami akan melenyaplcan siksaan itu agak

sedikit sesungguhrrya kamu akan kcmbali (ingkar)). Setelah mereka

mendapatkan kesenangan hidup, mereka kembali kepada sikap

semula, maka Allah menurunkan ayat: {i+,'l (WiKt'e1t$,nE'Cr.
((ngatlah) hari (lcctika) Kami menghantam mereka dengan hantaman

yang lreras. Sesungguhrrya Kami adalah Pemberi balasan).Allah

membalas mereka dalam perang Badar.Jadi hantaman yang 'keras,

kabut dan adzab itu telah berlalu."2TDiriwayatkan juga yang

menyerupai ini dari Ibnu Mas'ud dari jalur lainnya.Dan diriwayatkan
juga serupa ini dari sejumlatr tabi'in.

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibu Abi Mulaikah, ia
bertutur, "r{ku masuk ke tempat Ibnu 'Abbas, lalu ia berkata, 'Aku
tidak akan tidw pada malam ini.' Aku bertany4 'Mengapa?'Ia

menjawab, 'Bintang telah terbit, maka aku khawatir akan menurunkan

kabut'."Ibnu Katsir mengatakan, "Ini sanad yang shahift."As-Suyuthi
juga menshahihkan sanadnya, hanya saja di sini tidak menyebutkan

bahwa ini sebagai sebab turunnya ayat tersebut.Telatr kami

kemukakan, bahwa tidak ada kontadiksi antara status ayat ini
diturunkan berkenaan dengan kabut yang telihat oleh kaum Quraisy
karena kelaparan yang mereka derita dan status bahwa kabut ini
termasuk di antara tanda-tanda kiamat.Mengenai hal ini banyak terjadi

hadits shahih, hasan dan dha'if, dan tidak ada yarg menyebutkan

batrwa itu sebab turunnya ayat ini, jadi kami tidak perlu berpanjang

lebar mengupasnya.Yang perlu kita pegang adalatr riwayat yang valid
yang terdapat di dalam Ash-Shabibain dan lainnya yang menyatakan

21Muttafaq 'alaih, Al Bukhari (197) dan Muslim @m5, dari.hadits Ibnu
Mas'ud.
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bahwa kabut yang terlihat oleh kaum Quraisy saat paceklik dan

kelaparan adalatr sebab turunnya ayat ini.Dengan demikian anda dapat

mengetahui tertolaknya pendapat yang me-raiih-kan bahwa kabut

yang dimaksud ayat ini adalatr merupakan salatr satu tanda kiarnat,

seperti Ibnu Katsir di dalarn kitab Tafsirnya, dan ulama lainnya.

Demikian juga tertolaknya pendapat yang menyatakan, bahwa kabw

yang dimaksud adalatr kabut terjadi saat penaklukan Mekah

berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dari Abu

Hurairah, ia berkata, *Pada saat penaklukan ada kabut, dan itulah

firman Allah, # gtLSr*3J1&i;-4fr (Maka unggutah hari

ketika langit membmta.kabut yang nyata). Karena riwayat ini tidak

kontradiltif dengan riwayat-riwayat yang terdapat di dalam lsft-
Stwhibain, dengan .alasan kebenaran sanadnya dan karena

kemungkinan Abu Hurairah RA menduga lorat bahwa kabut yang

terja.di saat penaklukan Mekah adalah kabut yang dimakzud oleh ayat

ini.Karena itu, tidak benar bahwa itu mertrpalcan sebab turunnya ayat

ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ilaimalr" ia berkata" "Ibnu

'Abbas.berkat4 'Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa t;Kll19$
(hantaman yang keras) adalah saat perang Badar, sedangkan aku

mengatakan, bahwa itu adalah pada hari kiamat'.'1bnu Katsir

mengatakan, *Ini sanad yarlrg shahift.'Sebelum ini Ibnu Katsir

meugatakan, "Ibnu lvlas'ud menafsirkannya sebagai had p€rang

Badar.Dan ini menryakan pendapat sejumlah orang yang sependapat

dengan Ibnu Mas'ud mengenai penafsiran 'kabut' ini sebagaimana

yang telatr dikemukakan.Diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas dari

jalur Al 'Aufi darinya, dan dari Ka'b serta bererapa orang lainnya,

bahwa itu memungkinkan.Yang benat, bahwa itu adalah hari kiamat,

walaupun hari perang Badar juga merupakan hantaman yang keras."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Yang benar, bahwa itu adalah

hari perang Badar, walaupun hari kiamat juga merupaka hantaman
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yang keras, bahkan lebih keras dari hamtaman lainnya. Karena redaksi

ini terkait dengan kaum Quraisy, maka menafsirkannya secara khusus

dikaitkan dengan mereka adalah lebih tepat daripada menafsirkannya
sebagai hantaman keras yang terjadi pada hari kiamat bagi setiap yang

dwhaka, baik manusia maupun jin.

31@ *3it'?x'51;i3#6i{s*
'f,;); rtLk e WJ,l5@- AJ 3; K ;t7

tr,t) 7

,)Wj )ob
iJ er,a ^rti- - .zL1 6#:6:i@rl*c
;r@ 6i;; Y trLW ;,tI #u @s;:* Hy
W$(ffi@r5r6&1@e#*aff;

?t:fi a :t ;L-ti t* :6; @'r*: lift; "N.iv it31

$rj@ -,tr€:St'g$yef fry<rV;c,@ *$(

.lq f,,4 -.t(
lt -Alel

"Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan
telah datang kepada mereka seorang rasul yang muliar(dengan

sG6yYJ

'"#T;;{3{^

W :K ri @F'n- Air, 6, Qti;tiivf @

*ti
,tr;'*i

.,L

;r* tiftiy=itKl^lw q ex & i5

192 TAFSIR FATHUL QADIR



F
,|
t
!
!

i

i

f

ber kata),'S erahkanlah kepadaku hamb a-hamba Allah @ ani Is rail
yang kamu perbudak).Sesungguhnya aku adalah utusan @Aah)

yang dipercaya kepadamuDan ianganlah kamu menyombongkan

diri terhadap Allah.Sesangguhnya ahu datang kepadamu dengan

membawa buktiyang nyata.Dan sesungguhnya aku berlindung

hepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari heinginmrmu meraiamkuDan
jiha kamu tidah berinan kepadahu maka biarkanlah aku

(memimpin Bani Israil).'Kemudian Musa berdo'a kepada

Tuhannya, 'sesungguhnya mereka ini adalah haum yang berdosa

(segerakanlah adzab hepada mereha).' (Allah be{imtan),'Maha
berjatmlah kotttu dengan membawa hunba-hamba-Ku pada malam

hari, sesungguhnya hamu akan dikeianDan biarkanlah laut itu

tetap terbelah.Sesunggahnya mcreka adolah tentara yang akan

ditenggelamkm.Alanghah banyaknya tarrran dan rnata air yang

mcrefu tinggatkan rdan hcb an-heban s erta terr.Nt-terrrPot yang

indah-indah rdan hes enangan-hcsenangan yang mereha

mcnihnatinyarderthianlah Dan Kami warishan semaa itu kepada

haun yang lain Maka langit dan bumi fidak mcnangisi mereha dan

mereka pun tidak diberi tangguh.Dan sesungguhnya telah Kami

selamathan Bani Israil dari silcsaan yang menghinahanrdari (adzab)

Fir'aun sesungguhnya dia adalah orung yang sombong, salah

seorang dari orang-orang yang melampaui batas.Dan

sesungguhnya telah Kami pilih rnereka dengan pengetahuan (Kamt)

atos bangsa-bangsaDan Kami telah memberikan kepada mereka di

antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatuyang di dalamnya

terdapat nikmat yang nyat*sesungguhnya mereka (kaum musyrik)

itu benar-benar berkata,'Tidak ada kematian selain kematian di

dunia inl Dan kami sekali-kalitidak akan dibangkitkan.Maka

datangkanlah (kembali) bapak-bapah kami jiha kamu memang

orang-orang yang benan'Apakah mereha (haum musyrikin) yang

lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum
'1

l
I

l
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mere ka. Kami te lah membinas akan mereka karena s es ungg uhnya

mereka adalah orang-orang yang berdosa."

(Qs. Ad-Dukhaan [aaf fi37)

Firman-Nya, 51; i3 ;i16 6 1(5 lsrsungguhnya
sebelum mereka telah Kami uji'kaum Fir'aun),yakni iliql;if (Kami uji
mereka). Makna iljir lujian) di sini tyakni aari 61,batrwa Allah &
mengufus rasul-rasul-Nya kepada mereka, lalu rasul-rasul itu
memerintahkan kepada mereka unfuk melaksanakan apa-apa yang

disyari'atkan Allah bagi mereka, namun mereka mendustakan rasul-

rasul itu. Atau: Allah melapangkan rezeki mereka namun mereka

berlaku melampaui batas dan seweang-wenang. Az-Zajjaj berkata,

"(Yakni) Fqti (Kami menguji mereka). Maknanya: Kami perlakukan

mereka dengan perlaku seorang penguji, yaifu dengan mengutus rasul-

rasul kepada mereka." Ayat ini dibaca: (i1, denga., tasydid.

*l;lt?ig.t (dan telah datang trcpada merelca seorang

rasul yang mulia), yakni mulia di sisi Allah dan mulia di kalangan

kaumnya. Muqatil berkata, "Berakal baik lagi suka toleran dan suka

memaafl<an." Al Farra' berkatq "Mulia di sisi Tuhannya sehingga

dianugerahi kenabian."

6l;f* 6t-YJirl ((dengan berkata), 'serahkanlah kepadaht

hamba-hamba Atlah @ani Israil yang kamu perbudak)). i1 ini sebagai

penafsir karena didahului oleh sesuatu yang bermakna perkataan. Bisa
juga ini adalatr al muWwffafah min atslsaqila (yang diringankan dari

yang berat, yakni dari L'D, maknanya: 1't.+ $ryitl-*stti,tLlr i,f

(sesungguhnya perihalnya dan perkataannya: Seratrkanlah kepadaku

hamba-harnba Allah). Bisa juga .tr i"i sebagai mashdar,yakni: ryil oL.

(yaitu: serahkanlah), maknanya: bahwa Rasul itu meminta kepada

mereka agar menyerahkan Bani Israil kepadanya.

t94 TAFSIR FATHUL QADIR



Mujahid berkata, "Maknanya: Biarkanlah hamba-hamba Allah

itu bersamaku, dan bebaskanlah mereka dari siksaan." Berdasarkan

pemaknaan ini, maka Sl;Sadalah maf'ul bih.

Pendapat lain 'menyebutkan, bahwa maknanya: Tunaikan

kepadaku hak-hak Allah yang diwajibkan atas kalian, wahai hamba-

hamba Allah. Berdasarkan pendapat ini, maka $l;tQ;nanshub karena

sebagai munada y mg di-i dhafah-kan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: Fokuskan

pendengaran kalian kepadaku sehingga aku menyampaikan risalah

Tuhan kalian.

A5;;-, K i)<suungguhnya aht adalah utusan (Attah) yang

dipercaya kepadamu). Ini alasan.untuk redalcsi kalimat sebelumnya.

Yakni: utusan dari Allah kepada kalian yang dipercaya untuk
1 

mengemban risalah lagi tidak iertuduh.

ii,&WJ 
"11 

(Dan janganlah kamu menyombongkan diri
terhadap lllah), yakni: Janganlatr kalian bersikap sombong terhadap-

Nya dengan keenganan kalian untuk menaati-Nya dan mengikuti

rasul-rasul-Nya. Pendapat lain menyebutkan, yakni: Jangan kalian

bertidak seenaknya terhadap Allah. Pendapat lain menyebutkan,

yakni: Janganlah kalian mengada-ada kedustaan terhadap-Nya.

Pendapat yang pertarna lebih tepat, dan itu pendapatnya Ibnu Juraij

dan Yahya bin Salam.

Kalimat S;1,;tf,f,;;;o; (sesungguhnya alat datang

kepadamu dengan meinb*,o buloi yang nyata) sebagai alasan untuk

larangan yang sebelumnya. Yakni: dengan membawa hujjah yang

jelas, yang tidak jalan untuk mengingkari. Qatadah berkata, *(Yalmi)

dengan alasan yang jelas." Pendapat yang pertama lebih tepat, dan itu

pendapatnya Yatrya bin Salam.

Jumhur membacanya dengan kasrah pada hamzah;) Ini
dibaca juga dengarfathan ldlldengan perkiraan adanya taam 1rfi1.
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a;# 6 KS 
"2LiL 

i-fi (Dan sesungguhrrya aht bertindung
lrcpada Tuhanht dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamh). Ia
memohon perindungan kepada Allah ketika mendapat ,ancaman

pembunuhan. Maknanya: )Sjbl',e (dari keinginanmu untuk
merajamku). Qatadah berkata, "(Yakni) merajamku dengan

bebatuan." Pendapat lain menyebutkan, yakni: mencelaku. Pendapat

lain menyebutkan, yakni: membunuhku.

,l;;gOfri i"g (Dan iitra kamu tidak beriman kepadaht
malra biarlrnnlah alat (memimpin Bani Israil)),yakni: jika kalian tidak
mempercayaiku dan mengakui kenabianku, maka biarkanlah aku dan
janganlah kalian menimpakan gangguan kepadaku. Muqatil berkata,
"(Yakni) biarkanlah aku, tanpa beban atasku dan tidak pula untukku.',
Pendapat lain menyebutkan, yakni: Biarkanlatr aku dan aku pun
membiarkan kalian sampai Allah memberikan keputusan di antara

kita. Pendapat lain menyebutkan, yakni: maka bebaskanlah jalan
(lepaskanlah aku/biarkanlah aku). Maknanya saling berdekatan.

Kemudian, karena mereka tidak mempercayainya dan tidak
menerima seruannya, ia kembali berdoa kepada Tuhannya
sebagaimana yang Allah kisahnya dengan firman-Nya, L1.ii:g:;i
'"j*tr;fifi, (Kemudian Musa berdo'a kcpada Tuhannya,
'sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah

adzab lrepada mereka). ). Jumhur membacanya dengan fathah pada
hamzah 1-l!, dengan anggapan disembunyikannya hadjarr (partikel
penyebab jarr), yakni: :l:|ll4';rt?'s (berdo'a kepada TuhSnnya,
bahwa Sesungguhnya'rrereka inil. Sementara Al Hasan, Ibnu Abi
Ishaq dan 'Isa bin 'Umar membacanya dengan kasrah glg Urena
dianggap disembunyikannya perkataan. Pada redaksi ini ada kalimat
yang dibuang, yakni: lalu mereka kafir, maka Musa berdo'a kepada
Tuhannya. uy-#j, Qraum yang berdosa) yakni orang-orang kafir. Ini
disebut do'a kendati Musa hanya menyebutkan bahwa mereka itu
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orang-orang yang berdosa, karena dengan begitu mereka berhak

dido'akan dengan keburukan.

i4 otVq'6 ((Allah berJirman), 'Maka berialanlah kamu

dengan memba'na hamba-hamba-Ku pada malam hari). Allah &
mengabulkan do'anya, lalu memerintahkannya agar berjalan pada

malam hari dengan membawa Bani Israil.Dikatakan 6; dan,sr)l
(bejatan di malam haxi), ini dua macam logaVaksen.

Jtrmhur membacanya, Jrti, dengan hamzah qath'i.

orang Hijaz membacanya dengan hamzah washal tr-:,r5],

Orang-

dan ini

disepakati oleh Ibnu Katsir.Qira'ah yang pertama dari ,s3;"1,
sedangkan qira'ah yang kedua dart,s.t .

Kalimat ini dengan perkiraan adanya perkataan, yakni: hr jrii

$v, ,;"1 e_il.(lalu Allah berfimran kepada Musq *Maka berjalanlah

kamu dengan membawa harnba-hamba-Ku pada malam hari).

'o;t 
,Aylsesungguhrrya kamu akan dikcjar), yakni: kalian

dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Telah disebutkan lebih dari

satu kali, batrwa Fir'aun keluar setelatr mereka (untok mengejar

meieka).

$S;j1#5 (O"" biarkanlah laut itu tetap terbetah), yakai

t{f" (diam). Dikatakan tjJs- }i-ti; apabila diam tak bergerak.Al

Jauhari berkata, ..Dikatakan t;-[',li.S Jat Vul*i lalarkan itu dengan

tenang.9r.l $F yakni kehidupan yang tenan g.;ir ri1 yakni laut itu

tenang." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Harawi dan yang

lainnya, dan itulah yang dikenal dalam bahasa. Maknanya: birkanlatr

laut tetap tenang pada sifat asalnya setelah engkau memukulnya

dengan tongkatmu, dan jangan kau perintahkan dia unttrk kembali

seperti semula, agar Fir'aun. mentasukiny setelatrmu dan setelatr Bani

Israil, lalu laut itu akan kembali seperti semula hingga

menenggelarnkan mereka.
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Abu 'Ubaidatr berkata, ut'-jl) *l *. r.6.y yakni membukakan

antara kedua kakinya suatu belatran. Contohnya dengan pengertian ini:

btAl$S (Dan biartranlah'laut itu tetap terbelah). Maknanya:

Biarkanlah ia terbuka seperti setelah kalian memasukinya." Demikian

juga yang dikatakan Mujahid dan yang lainnya.

Ibnu 'Arafah berkat4 "Keduanya kembali kepada makna yang

sama walaupun lafazhnya berbeda. Karena laut itu bila alirannya

tenang maka akan.terbuka. Al Harawi berkata, "Bisa iugu fi adalatr

na'f untuk Musa, yakni: Berjalanlah dengan tenang." Ka'b dan Al
Husain berkata, * tiit y akuri tJr- j, ( alan).'Adh-Dhahhak dan Ar-Rabi'

berkata, *(Yakni) '\4:" (mudatr)." 'Ikrimah berkata, *(Yakni) L-1;
(kering), seperti firman-Nya, 6 Ai Cri*?,.r.rdr(maka buatlah

untuk mer e ka j al an yang kering di laut irz. (Qs. Tbaahaa l20l: 7 7))."

Berdasarkan semua perkiraan tadi, maka maknanya adalah:

biarkanlah laut itu tenang, atau terbelatr, untuk menunjukkan sangat

(bentuk mubalaghah) padapenyifatan dengan mashdar.

5j;;U ff- (Sesungguhnya mereka adalah tentara yang

alrnn ditenggelamkan), yakni: sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya

akdn ditenggelamkan. Allah $ mengabarkan itu kepada Musa untuk

menenteramkan hati dan perasa,umya

Jumhur membacanya dengan kasrah pada L1 tyakni trl
sebagai kalimat permulaan dengan maksud memberitakan itu. Lafazh

ini dibaca juga dengan fathah 1lf yacni ffi, derrgan perkiraan: '&fu.
(karena sesungguhnya mereka).

,T (llangl@h banyatmya). Ini lafaztr berita yang menunjukkan

banyak.Pembahasan tentang makna ayat ini telatr dipaparkan di dalam

surah Asy-Syu'araa'.

Jumhur membacanya, f5$:3 (serta tempatlempat yang

indah-indoh), denganfathah pada miim sebagai sebutan tempat untuk

berdiri. Sementara Ibnu Hurmuz, Qatadah, As-Sumaifi' dan
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diriwaya&an dari Nafi', membacanya dengan dhammah t7t-ii,21
sebagai sebutan tempat unfuk menetap.

3# Vljr( #i (dan kc s e n an g a n - ke s e nan g an y an g m e r e kn

menikmatirrya). L;3r -dengan fathah pada nuur adalatr pliJr
(bersenang-senang). Dikatakan #?ot ii!6 dan'{"-i Xirr i-:;r; (Allah
memberinya kenikmatan maka ia pun bersenang-senang). Sedangkan

dengan kasrah(yakni ia39 artinya iirjr, yaitu apa yang dianugerahkan

kepadamu. l-13r 'eril)r.-i artinya: fulan banyak harta. Demikian
makna yang disebutkan oleh Al Jauhari.

Jumhur membacanya, 'ur<i,i, dengan atif lya}rrirl5u6]. aUu
Raja', Al Hasan, Abu A1 Asyhab, Al A'raj, Abu Ja'far dan Syaibah

membacany a:'fi,tanpa attf. Maklrranya berdasarkan qira'ah yang

pertama: dalam keadaan menikmati dengan gembira. Dan maknanya

berdasarkan qira'ah yang kedua: dalqm keadaan senang gembira. Al
Jauhari berkata, -'4'# -itr.jjt $ apabilaorang itu gembira.i(;irluga
berarti bahagia dan senang." Lebih jauh.ia mengatakan , " '$,$ yakni

tbu: (dalam keadaan menikmati)." Ats-Tsa'labi berkat4 "Keduanya
adalah dua macam logaUaksen seperti halnya ]i6"i'dan 6luir r]pir Aan

iyt: Pendapat lain menyebutkan, bahwa ifuir aaaan yang menikmati
berbagai macam kenikmatan, seperti seseorang yang menikmati
berbagai macam buah-buahan

'n;Y.Cj qtfjjA!{ (demiHanlah. Dan Kami wariskan
semua itu kcpada kaum yang lain). Kaaf-nya [yakni pada lafazh
,+Kl berada pada posisi rafa'sebagai Hnbar dari mubtada'yang
dibuang. Az-Zajjaj berkata, "Yakni: U)--{:-iti (perkaranya

demikian)." Bisa juga berada pada posisi nashab. Kata penunjukkan

tyakni lltit menunjukkan kepada mashdar dartfi'l yangditunjukkan
oteh lf; (merelca tinggallcan), yakni: seperti penarikan itulah Kami
tarik mereka kepadanya. Pendapat lain menyebutkan, yakni: seperti
pengeluaran itulah Kqni keluarkan mereka darinya. Pendapat lain
menyebutkan, yakni: seperti pembinasaan itulah Kami membinasakan
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mereka. Menurut pendapat pertama, maka kalimat Qti;\j (Dan Kami

warislran semua itu) di-'athf-kaa kepada \fi 1*tr"ka tinggalkan),

sedangkan menurut pendapat lainny4 maka kalimat ini di-'athf-kan

kep ada fi ' I y arrg diperkirakan.

Yang dimaksud dengan 'p-;Y.Cj ltraum yang lain) adalah

Bani Israil, karena Allah $ menguasakan mereka atas negeri Mesir

setelah sebelumnya mereka diperbudak disana, sehingga dengan

mere-ka merewa mewarisinya. Yakni: negeri itu sampai kepada

mereka (menjadi mitik mereka) sebagaimana sampainya warisan

kepada pewarisnya. Ini seperti firman-Nya l3(Ojii$ic;;V
4rA:5 ,b-*i 3rlri -r.i^7'i-!{ran Kami pusakakan kcpada

lrsum yang telah tertindas itu,'negeri-negeri bagian timur bumi dan

bagian baratnya. (Qs. Al A'raaf l7l:137)).

,.itrt {A1 ?* e 6 (Matca tangit dan bumi tidak.

menangiii mereka). Ini keterangan tentarrg tidak adanya kepedulian

terhadap pembinasaan mereka. Para mufassir berkata "Yakni: mereka

tidak pernah melakukan amal shalih di muka bumi yang karenanya

mereka ditangisi, dan tidak amalan baik mereka yang naik ke langit
yang karenanya mereka ditangisi." Maknanya: tidak ada satu pun dari
penghuni langit maupun penghuni bumi yang menyangkan hilangnya

dan dibinasakannya mereka. Orang Arab biasa mengatakan ketika

matinya pemimpin mereka, ,j/'t\i: 
"C 

...lr 'J'*i.(langlt dan bumi

menangis karena kematiannya), yakni musibahnya menyebar.

Contonya ucapan Jarir:

'rulr JVt, n#t )'..;*r; ;!1, J $
* Ketilca Az-Zubair datang, merunduklah

pagar-pagar Madinah, sementara gunung-gunung pun hening."

Al Hasan berkata, "Pada redaksi ini ada mudhaf yang dibuang,

yakni: ,p\\fi "L-LJt 
'&1"* 6.6 (penghuni langrt dan bumi tidak
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ada yang menangisi mereka), yaitu malaikat dan manusia."Mujahid

berkata, "sesungguhnya langit dan bumi menangisi orang beriman

selama empat puluh pagi.Dan dikatakan, batrwa langit dan bumi

menangisi orang beriman pada tempat-tempat shalat-nya dan tempat-

tempat naik amalnya."

'ulilj'96 (dan mereka pun tidak diberi tangguh), tidak

diberi tangguh hingga waktu lain, batrkan disegerakan adzr;b karena

keterlaluannya kehrfirran mereka dan sangat membangkangnya

mereka.

g:;Jf rf:A e ';.- 6.1lni-6#fi; (Dan sesungguhnya tetah

Kami selamatkan Bani Israil dari silcsaan yang menghinalcara), yakni:

Kami selamatkan mereka dari pembinasaan musuh mereka, yang

mana mereka dulunya musuh mereka ifu melakukan perbudakan,

membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak

perempuan, serta membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan

yang berat.

. Kalimat 5Fi62 (dari (adzab) Fir'aun) adalah badal dari

9,1-3Iif karena dibuangnya mudhaf,yakni: 0*l qti-, i/ (dari adzab

. Fir'aun), atau sebagai bentuk mubalaghah (menyangatkan), seakan-

akan ia adalah adzab tersebut, lalu diganti dengan itu. Atau karena

sebagai keterangan' dai-,?$::rt,perkiraanny a: tt 3-b I'6a tj;ti (yang

berasal dari Fir'aun).

Ibnu 'Abbas membac*ryu,ig76r (siapa Fir'aun itu), dengan

fathah pada miim dalam bentuk kata tanya celaan, seperti ungkapan

bagi orang yang memb kedudukannya atau nasabnya: t'cjf i,"
(memang siapa kamu?).

Kemudian Allah @ menerangkan perihal. Allah berfinnan,

'*Fi dQF i,( fry (sesungguhnya dia adalah orong yang

sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas),

yakni sewenang-wenang dalam kesombongan dan keangkuhan, serta
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melampaui batas dalam kekufuran terhadap Allah dan melakukan
kemaksiatan-kemaksiatan terhadap-Nya. Sebagaimana disebutkan di
dalam firman-Nya, 6*i Ai; ]Fil,L(Sesungguhnya Fir'aun telah
berbuat sewenang-wenang di muka bumi. (Qs.Al Qashash t28l: a)).

Setelah Allah & menerangkan bagaimana Allafi
menghindarkan madharat dari Bani Israil, selanjutnya Allah
menerangkan bagaimana Allah memuliakan mereka. Allah berfirman,
i,:Jiftj;;ueFf,tru,aj (o* sesungguhnya tetah Kami pilih

merelra dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa), yakni:
Allah memilih mereka atas bangsa-bangsa lainnya di masa mereka
dengan pengetatruan dari-Nya bahwa mereka berhak mendapatkan itu.
Jadi maksudnya bukan memilih mereka atas seluruh alam di seluruh
masa, ini berdasarkan dalil mengenai umat ini (umat Muhammad $):
o:S[eji $f ;36o*u adalah umat yans terbaik yans
dilahirlcan untuk manusia. (Qs. Aali 'bnraan [3]: r l0). Suatu
pendapat menyebutkan, yakni: atas semua bangsa karena banyaknya
para nabi di kalangan mereka.

Kalimat ;,*iE (dengan pengetahuan (Kaml) berada pada
posisi noshab sebagai haal dari ;$:f (Kami pilih mereka), yakai:
Kami memilih mereka dalam keadaan tercakup oleh pengetatruan
Kami. Kalimat 6JfiA; (atas bangsa-bangsa) terkait #fr (Kami
pilih mereka).

gi$i'6 #r:S (Dan Kami telah memberikan kepada
merelra di antara tanda-tanda kehtasaan (Kami)), yakni mukjizat-
mukjizat Musa. -WW. *( (sesuatu yang di dalamnya terdapat
nilonat yang nyata), yakni ujian yang nyata dan cobaan yang jelas
supaya Kami melihat bagaimana mereka berbuat. eatadatr berkata,
"Tanda-tanda itu adalah penyelamat mereka dari tenggelam,
terbelahnya laut unhrk mereka, penaungan awan di atas mereka, dan
diturunkannya manna dar, salwci bagi mereka."Ibnu zud berkat4
"Tanda-tanda itu adalah keburukan yang Allah hindarkan dari mereka,
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dan kebaikan yang Allah perintahkan kepada mereka." Al Hasan dan

Qatadah mengatakan, bahwa #J'lyi'adalah irgulilr 'a-;J3t (nikmat

yang nyata), sebagaimana pada firman-Nya,'-{,fr<D,:;5iu3',
t% l1rl,nah berbuat demikian untuk membinasaknn mereka) dan

untuk memberi kemenangan kcpada orang-orang mulonin, dengan

lremenanganyang baik. (Qs. Al Anfaal [8]: 17)).

Kata penunjuk pada kalimat firman-Nya, i{F i't
(Sesungguhnya mereka (kaum muryrik) fra) menunjukkan kepada

kaum kafir Quraiasy, karena pembicaraan ini mengenai mereka,

sedangkan kisah Fir'aun dikemukakan untuk menunjukkan kesamaan

mereka dalam hat terus menerusnya mereka dalam kekufuran.

,1jii63;r St-a4@'"jfr (benar-benar bertcata,'ridak
ada lrcmatian selain kematian di dunia lni), yakni: tidak ada kematian

selain kematian pertama yang kita alami di dunia, tidak ada kehidupan

setelah itu dan tidak ada pembangkitan kembali setelah mati. Dan

itulah makna firman-Nya, 'uft7,ipq (Dan kami sekati-kali tidak

almn dibangkitftan), yakni: 'c#.t-;;;'d 6i (dan kami sekali-kali tidak

akan dibangkitkan). Perkataan ini tidak bermaksud menetapkan

adanya kematian lain, melainkan maksudnya adalah: kesudahan

perkara adatatr kematian yang menghilangkan kehidupan di dunia. Ar-

Razi berkata, "Maknanya: Tidak akan datang kepada kami kondisi-

kondisi yang mengerikan selain kematian yang pertama."

Kemudian menantang orang yang menjanjikan pembangkitan

kembali kepada mereka agar mendatangkan sesuatu yang mereka

anggap sebagai buktiny4 namun itu adalah hanyalatr sangkalan lemah

mereka. Mereka berkata, W.E\|'V (Mota datangkantah (kembali)

bapak-bapak kami), yakni: kembalilah mereka ke dunia setelah

kematian mereka. '$f*!KoL 0*o kamu. memang orang-orang

yang benar) mengenai apa yang kamu katakan dan kamu beritakan

kepada kami tentang pembangkitan kembali setelah mati.
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Kemudian Allah $ menyangkal mereka dengan firman-Nya,

&i;'tfu';; (Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik,
ataulrah kaum Tubba), yakni: apakatr mereka lebih baik dalam hal

kekuatan dan kenikmatan, ataukah kaum Tuba' Al Himyari yang

mengelilingi dunia dengan bala tentaranya serta mengalahkan dan

menundukkan para penduduknya. Di sini ancaman yang

keras.

, Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

kaum Tuba' adalatr semua pengikutnya, bukan salah satunya.

Al Farra' berkata, *Khithab pada kalimat, -WElj'V (Mala
datanglranlah (kcmbali) bapak-bapak kami) ditujukan kepada

Rasulullah S, seperti firman-Nya, g#$ (Ya Tuhanht
lrembalikanlah aku (ke dunia). (Qs.Al Mu'minuun [23]: 99))." Yang
lebih tepat, batrwa khithab ini untuk beliau dan kaum muslimin.

Yang dimaksud dengan '$ ,t biV (orang-orang yang
sebelum mereka) adalatr kaun 'Ad, Tsamud dan sebangsanya.

Kalimat firman-Nya: 'ltKIL1 (Kami telah membinasakan
mereka)adalah kalimat p"r*rtuk untuk menerangkan perihal mereka
dan kesudatran perkara mereka. Dan kalimat '*-*ljryL (karena
sesungguhnya merelca adalah orang-orang yang berdosa) sebagai

alasam pembinasaan mereka. Maknanya: Allah & telah

membinasakan kaum-kaum itu disebabkan mereka banyak berbuat

dosa, maka pembinasaan kaum selain mereka yang lebih lemah dan

lebih terbatas kemampuannya daripada mereka adalatr lebih mudatr
bagiAllah

I' 
Ibnu Abi Hatim meriwayatka dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny4 6 t6S (Sesungguhnya telah Kami uji), ia berkata,

"(Yakni) til6J (Kami ujD. ?;4lr:;r\f.r5rli3 #(sebetum
merelra kaum Fir'aun dan telah dataig kepada mefelca seorang rasul
yang mulia), yakni Musa. &l;f* dt-VJ-,J (@engan bertrata),

204 TAFSIR FATHUL QADIR



'serahlranlah kcpadalru hamba-hamba Allah @ani Israil yang kamu

perbudak)), yakni: lepaskanlah Bani Israil agar bersam"k". !F{i!i
,itt;F (Dan janganlah kamu menyombonglan diri terhadop Allah),

yakni r:5-t;,3l (merajalela). # fi!,K)1d) (Sesungguhnya aht

datang lcepadamu dengan membaia bubi yang nyata),yakni: *r )b.
(dengan alasan yang nyata). ek;6 KS"rr,Lf i.b' 

'1boi

sesungguhnya aht berlindung kepada Tuhanht dan Tuhanmu, dari

keinginanmu merajam&u) dengan bebatuan. effiO6 iog, (Dan

jika lamu tidak beriman kepadaht maka biarkanlah aht (memimpin

Bani Israil)), yakni: bebaskanlah jalanku."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, ,$l;t* 6LVJ6 (Serahknnlah

lrepadaht hamba-hamba Altah @ani Israil yang kamu perbudak)), ia

berkata, "(Yakni) ia mengatakan: Ilutilah aku kepada kebenaran yang

aku seru kalian kepadanya. ;i't["Wf"t (Dan janganlah knmu

menyombongkan diri terhadap Allah), yakni: janganlah kalian

mengada-ada terhadap Allah. gj#6 (dari keinginanmu meraiamlat),

yakni: mencelaku.

Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya juga mengenai firman-Nya, fr (terbelah), ia berkat4

'(Yakni) ri1" (sebagai jalan).'

Ibu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nya, fij (terbelah), ia berkata, "(Yakni) sebagaimana adanya" dan

biarkanlah itu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga:

Bahwa ia menanyak4n kepada,Ka'b mengenai firman-Nya, Hl -t;5
fi$ lOan biarlcanlah laut itu tetap terbelah),iaberkata, *(Yakni) tb-*

(sebagai jalan)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas juga, ia berkata,

"F}t udutuh membiarkan sebagaimana adanya."

TAFSIR FATHUL QADIR 205



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nya, $2t37j lserta tempat-tempat yang indah-indah), ia berkata,

"(Yakni) mimbar-mimbar." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

seperti itu dari Jabir.

Al-Tirmidzi, Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim,

Ibnu Mardawailr, Abu Nu'aim di dalarn Al flilyah dan Al Khathib

meriwayatkan dari-Anas, ia berkata" "Rasulullah * bersaMa, *'U 6

,-lbu,4;J'orui c't $$,ii:i1'+'J f-'qtit,li;3 4 Ir:"iL( :t(('ni \\
(Tidak ada seorang hamba pun kcanli ia memiliki dua pintu, yaitu
pintu dimana amalaruya naik melaluinya" dan pintu dimana rezefirrya

turun melaluinya. Bila ia mati maka keduanya meroso kchilangannya

dan menangisirryo)." Lalu beliau membacakan ayat ini: i,*e6
,LfuV'.TA| (Maka langit dan bumi tidak nenangi{ mereka).

Kemudian beliau menyebutkan, bahwa mereka tidak pemah

melakukan amal shalih di bumi sehingga mercka ditangisi, dan tidak
pernah naik ke langrt dari pdrkataan mereka, dan tidak pula dari

amalan mereka yang berupa ucapan yang shalih sehingga langit dan

bumi merasa kehilangan mereka lalu menangisi mereka"

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi
di dalam Asy-$u'ab juga meriwayatkan yang menyerupai itu dari
perkataan Ibnu 'Abbas. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinyq ia
berkata, "Dikatakan: Bumi menangisi orang mukmin selama empat

puluh hari."

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syuraih

bin 'Ubaid Al Hadhrami secara mursal, ia berkata, "Rasulullah tt
bersabda" e6 6 ut &ii | )f .f'ri ,;3 q-p if*i *.f ?ti.irr:1i ir1

,f,r\ii 
"*.t, 

,tb'd"\t ,#ri W lib U;Jb {.rb el,r:i ls"turgsrfrryi
Islam bermula terasa asing dan akan kembali terasa asing

'8Dha'i7At-Tirmidzi Q255) dan disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'f Al
Jani'(5200).
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sebagaimana bermula. Ketahuilah, tidak ada keasingan bagi seorang

mulonin. Tidaklah seorang mulonin meninggal dalam kcterasingan

dimana telah hilong darinya orang-orang yang alan menangisinya,

kecuali langit dan bumi akan menangisinya).ze Kemudian Rasulullah

g membacakan ayat: .?9t i(Jdt i* :K 6 Qrt"t'- tarait dan bumi

tidakmenangisi mereta), lalu beliauiersabda, lt-{ ,* |$.-I 6#l

(Sesungguhnya langit dan bumi tidak menangisi orang kafir)."

Ibnu Al Mubarak, 'Abd bin Htrmaid dan Ibnu Abi Ad-Dunya

meriwayatkan dari jalur Al Musayyab bin Rafi', dari 'Ali bin Abi

Thalib, ia berkata, "sesunggtrhnya bila seorang mukmin meninggal,

maka akan ditangrnya oleh tempat shalatnya di bumi dan pintu/tangga

yang menaikkan arnalannya di langit." Kemudian ia membacakan ayat

ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, 'Abd bin Humaid, Ibnu

Abi Ad-Dunya, Al Hakim dan ia menshatrihkannyq serta Al Baihaqi

di dalam. Asy-Syu'ab, daxi Ibnu 'Abbas, "sesungguhnya bumi

menangisi anak Adam selama lnpat 
puluh hari." Kemudian ia

membacakan ayat ini.

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

dari Nabi $, beliau bersabda, lf"f $ '^fitt 6:t t*11 (Janganlah kalian

mencela Tubba 

" 
karena sesungguhnyo io telah memasrahkan diri).3o

Ahmad, Ath-Thabarani, Ibnu Majah dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari sahl bin sa'd As-sa'idi, ia berkata, 
*Rasulullah $

bersabda,...' lalu ia menyebutkan seperti itu. Diriwayatkan juga

menyerupai ini dari selain keduanya dari sejumlah satrabat dan tabi'in.

DMltrsal,Ibnu Jarir (25175). Baris pertama.dari hadits ini terdapat di dalam

A s h-Sh abibdm yang lainnya.

'oshahih, disebutkan oleh Al Haisami di dalam Al Majma'(8/76) dan

disebutkan oleh Al Albani di dalam.slalibAl Jami'Q319).

tr-
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J yY t"t: r@ 6;r W rr,j;j.iiS eiiai trE- 6
A^12 +.Ziti; gt@ i;-tr_{ "ijU 

:Sj; 6V
@ <-,Pi i s; tLJ, t; e J; gsr, 6l <;A

7'.t(rr/1 /
lPit &_,F4d,iiirSisg,gt@-U)i3,yrt,ifiy*il.d;Jl
#i p$tA;;JiJr.
u +*V 63 W'i @ *AJ {; ltt}gtL @

7l

@r+Vriw@-- ---

r1:6't L@ 7"=it 3,r;t a (/tjyd" @ 
"_;J1 

v(i
#., @ # 437 cin#igf @ 

.oii? 
.t1 )Kv

@ <r*E gfub,e, 3*.'.t .cu4 
@ yF_,

j+:Ji i;ii'j,,^$ a$ &i5t@ ,;fi41:i, Afr;)
tl1 - -7.V*L$_tts s;,-:'*iieU$A,ifr;;-(:ty

( )-7'lo*J
"*!.Kami tidak menciptakan rangit dan bwd dan opayang ada di

antora keduanya dengan bermain-moinKami tidah menciptakon
keduanya melainhan dengan haq, tetapi kebanyahan mereka tidak

mengetahuisesungguhnya hari keputusan (hari hiamat) itu adalah
hari yang dijanjikan bagi mereha semuanya,yaitu hari yang seorang

korib tidak dapot memberi manfoat hepoda haribnya sedihit pun,
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dan mereka tidak akan mendapat pprtolongan,kecuali orang yang
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Perkasa tagi Maha Penyayang.Sesungguhnya pohon zoqqum
itu,makanan oiang yang banyah berdosa(Ia) sebagai kotoran

minyak yang mendidih di dalam perutrseperti mendidihnya air yang
sangat panas.Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-

tengah nerakuKemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan
(dari) air yang amat panas.Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang

yang perkasa lagi muliaSesungguhnlla ini adalah adzab yang
dah ulu kamu selalu merag u-rag ukanny aSes ungguhny a orang-

orang )tang bertakwa berada di dalam tempat yang aman,(yaitu) di
dalam tam.an-taman dan mata-air-mata-air;mereka memakai sutera

yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-

hadapanrdemihianlah.Dan Kami berikan kepada mereka

bidadarlDi dalamnya mereka meminta segala mt cum buah-buahan
dengan aman (dari segala hekhawatiran).Mereka tidak akan

merosakan nati di dalamnya kecuali mati di dunia Dan Allah
memelihara mereka dari adzab neraka,sebagai harunia dari
TuhanmuYang demikian itu adalah keberuntungan yang

bes ar.S es ungg uhnya Kami mud.ah kan Al Qw' an itu dengan

bahasamu supaya mcreha mendapat pelajarun Moka tunggulah;
sesungguhwa mcreha itu menunggu (pula)."

(Qs. Ad-Dukhaan [aal: 38-59)

Firman-Nya, t#.6.?f!ti5 q\3i6trV{ (Dan Kami tidak
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya),

yakni di antara kedua jenis langit dan bumi, (ry! (dengan bermain-
main),yakni tanpa tujuan yang benar. Muqatil berkata, *(Yakni) Kami
tidak menciptakan keduanya dengan sia-sia tanpa tujuan tertentu.'Al
Kalbi berkata, *(Yakni) dengan lalai.'
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Jumhur membacanya, (,'rS.(r., Arnr bin .Ubaid membacanya:

(denganbermain-main)karenasebagaihaal(keterangankondisi).

W3;li 17 (Kami tidak menciptakan keduanya),yakni dan apa
yang ada di antara keduanya, d\Jy<*elainkan dengan haq),yalai:
kecuali dengan perintatr yang bernar. pengecualian ini adalah
peng€cualian menyeluruh dari keumuman kondisi.Al Kalbi berkata,
*(Yiilod) kecuali untuk alasan yang benar.,,Demikian juga yang
dikatakan oleh Al Hasan. Pendapat lain menyebutkan, yakni: kecuali
untuk menegakkan yang benar dan menampakkannya. {'{iU "r<j;
'o;:6- getapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) batrwa
perkaranya demikian. Mereka adalah orang-orang musyrik

<r;3 #L4r+;fii;'S1 (sesunggubrya hari kcputusan
(hari kiamat) itu adalah luri yang dijanjikan bagi mereka semuanya),
yakni: s$trngguhnya hari kiamat yang pada hari itu diputuskannya
kebenaran dari kebathilan adalah hari yang dijanjikan bagi mereka.
Yaitu waktu yang dijadikan untuk membedakan yang baik dhri yang
buruk dan yang benar dari yang bathil, semunya, tidak ada seorang
pun yang tidak tercakup oleh itu.

Para atrli qira'ah sepakat me-rafa'-kan ,i$karena sebagai
Hrubar 65 aan ism-nya adalah l-jjl;; Sementara Al Kisa.i dan Al
Farra' membolehkan nashab ffu;t d"og* anggapan sebagai *m'iy
A* fi' iy- sebagai fi;habar-nya.

Kemudian Allah & menifati hari tersebut. Allah uerf*man, ifV;tJ/,i J;r;lj gnitu hari yang seorang karib tidak dapat
meffieri manfaat kcpada karibrrya sedikit pun). Lataz/r- iJ sebagai
badal dari ,#l;i Atau manshub-aya ini kareta /i,l yang
disembunyikan yang ditunjukkan oleh d5if, yakni: ?T-ll..,-.'r12i;-pi"
memutuskan di antara mereka hari yang...), dan latazh ini tidak boleh
sebagai maful JSil karena ada pemisah antara keduanya dengan
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kata lainnya. Maknanya *-i "+-l git U; ,t'gv-t 6"au hari tersebut

seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit

pun), dan tidak dapat mencegahkan sesuatu pun darinya. Kata Jr-"lt
sebagai sebutan untuk dtijt, yutu 

--il 
(orang dekat) dat'yrrrir

(penolong). h

6)frii*; (dan mereka tidak akan mendapat

pertolongan), dh,amir-nyakembali kepada Jji berdasartan maknanya,

karena lafaz}nim nakirah (indifinitive) dalam kalimat penafian merupa

redaksi yang umum. Yakni: dan mereka tidak akan dicegahkan dari

adz.ab Allah.

$l'd 6JL Gecinti orang yang diberi rahmat oleh Allah).

Al Kisa'i berkata, "Pengecualian ini terputus, yakni: akan tetapi orang

yang dirahmati Allah.' Demikian juga yang dikatakan oleh Al Fara'.
Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini pengecualian ini tersambung,

maknanya: seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada

karibnya kecuali orang-orang yang beriman. Karena mereka diizinkan

memberikan syafa'at sehingga mereka pun memberi syafa'at.Bisa

juga marfu' sebhgai badal dari J; yang pertalrl4 atau dari dhamir

pada 5)p.
f;) 'Jr1fi'i^ ii3y(Sesunggfinya DialahYang Maha Perkasa

lagi Maha Penyayang), yalani Yang Maha Mengalatrkan, dimana

orang y.ang dikehendaki untuk diadzab-Nya tidak dapat ditolong. l,agi

Matra Penyayang kepada para hamba-Nya yang beriman.

Kemudian, setelah menyifati hari tersebut, selanjutnya Allatl
menyebutkan ancaman bagi orang-orang kafir. Allatl berfirman, .*?r!

,$liuF@= ,.:'1139, (sesungguhrrya pohon zaqqum itu,

malranan orang yang barryak berdosa). Pohon zaqqum adalah pohon

yang Allah ciptakan di dalam Jahannam, dan Allah menyebutnya

pohon yang terlalcnat. Ketika penguhuni neraka meftBa lapar, mereka

akan mendatangi pohon tersebut dan makan darinya. Pembicaraan
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tentang pohon zaqqum telah di kemukakan di dalam surah Ash-

Shaaffaat. ,,|Yf adalah frli ]ifj' (y?"g banyak ber{osa). Disebutkan

di dalam Ash-Shahhab:'Dikatakan t:,fiai - Wf ,y'j, {J apabilaorang

itu melakukan aosa, i1jt1 C!: C:'y$. naimakna ;lt?"Sadalah:
makanan orang yang memiliki dosa.

+i5( (Ia) sebagai leotoran minyak), yaitu kotoran minyak

dan kotoran aspal. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalatr

tembaga cair. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah setiap

yang dilelehkan dengan api.

,-;5 [K@ gHtA,SOans mendidih di datam perut,

seperti mendidihnya air yang sangat panas). Jumhur membacanya:

$Jjr, dengan taa- bertitik di atas, dengan anggapan bahwafa'il-nya
adalah dhamir yang kembali kepada gtq, (pohon), dan kalimat ini
sebagai Hwbar kedua atat haal fteterangan kondisi), atau sebagai

Htabar dari mubtada'yang dibuang, yakni fit *'b # * (yang

mendidihkan didihan seperti pendidihan air yang sangat panas).

,$Jl aaatangit:;St fu-r.iilr lClr luir yang sangat panas).

Ibnu Katsir, Hafsh, Ibnu l\4uhaishin dan Warasy dari Ya'qub
membacanya: 4i, dengan yaa' bertitik di bawatr, dengan anggapan

bahwafa'i/-nya adalah dhamir yang kembali kepada i[i5 (makanan),

dan ini tercakup datarn makna gr{L. Dan tidak benar dhamir itu
kembali kepada fdr ftotqran minyak), karena ini adalah penyerup4

sedangkan yang mendidih itu adalah yang diserupakan dengan kotoran

minyak.

Firman-Ny4 ,$dt $ geperti mendidihnya air yang

sangat panas), ini sifat dari mishdar yang dibuang, yakni: ;ig ,Xb

fir(didihan seperti mendidihnya air yang sangat panas)

x;X;t:, $L4*(rLff- (reganglah dia kcmudian seretlah

dia lre tengah+engah neralca), yakni dikatakan kepada para malaikat

penjaga neraka, is!; lPeganglah dia), yakni orang yang banyak
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berdosa itu, tj*t (kemudian seretlah dia). J-rJl adalatr kekuatan

dengan kekasaran. Dikatakan 'lt;;--'ri;b apabila menyeretrya dan

membawanya ke tgmgat yang tidak disukai. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa JiiJl adalah memegang kerah baju seseorang dan

anggota tubuhnya lalu menyeretnya. Jumhur membacanya: tj#t,
dengan lrasrah pada taa'. Sementara Nrf,:, Ibnu Katsir dan Ibnu

'Amir membacanya dengan dhammah t6j$-i], ini dua macam'

logat/aksen X-:X J; ll<t tengah-tengah neraka), yakni ,*i j\
fte tengah-tengahnya), seperti firman-Nya, AAa"(; (lalu dii
melihat temannya itu di tengah-tengah neraka merryala-nyala. (Qs.

Ash-Shaaffaat [37] : 55)).

,;I1 rtT" b"*Lti;\{)'i (Kemudian tuangkanlah di
atas lrepalarrya siksaan (daril air yang amat panas). $ ini
tab'idhiyyah (menunjukkan sebagian), yakni: tuangkanlah di atasnya

kepalanya sebagian dari jenis iru. Di-idhafah-Y,anrrya g'l?o @dzab)

kepada ,*;J1 (air yang amat panas) untuk menerangkan, yakni:

adzabyang itu adalatr air yang amat panas ,-r;lladalah la+lfr lr;ir
*fFt (air yang sangat panas) sebagaimana yang tadi telah disebutkan.

irZ;t i;;1'C dyti' (Ras akanlah, s esungguhnya kamu

orang yang perkasa lagi mulia), yakni: dan katakan kepadanya

sebagai kecaman dan celaan, "Rasakanlah adza;b itu, sesungguhnya

kamu ini orang yang perkasa lagt mulia." Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa Abu Jahal pernah menyatakan bahwa dia orang

yang paling mulia dan paling terhormat di antara penduduk lembatr

tersebut, karena itu para malaikat itu mengatakan kepadanya,
*Rasakanlah adzab itu, wahai orang yang mengaktr mulia lagi

terhorrrat, sebagaimana pernyataan yang kamu katakan dahulu."

Jumhur membacanya, 41, dengan kasrah pada hamzah.

Sementara AI Kisa'i -dan diriwayatkan juga dari 'Ali- membacanya

denganfathah ta6l, yakni dengan asumsi: l#! 6.*"* sestrngguhnya

kamu).
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Al Farra' berkat4 "Yakni berdasarkan perkataan yang telah

kamu katakan dahulu sewaktu di dunia."

Kata penunjuk pada katimat liLltL (Sesungguhnya ini)
menunjukkan kepada adzab tersebut. 'o-irt-a$Y @ang dahulu

lramu selalu meragu-ragukannya), yakni: yang kamu meragukannya

sewakhr di dunia. Penggunaan kata jamak di sini berdasarkan jenis
Att

,iYl.
Kemudian Allah S menyebutkan tempat tinggal orang-orang

yang bertakwa. Allah berfirinan, # ra ei$!:rt$ (Sesungguhnya

orang-orang yang bertalcwa berada di dalam tempat yang aman),

yakni orang-orang yang menjauhi kekufuran dan kemaksiatan.

Jumhur membacanya: 1L77, dengan fathah pada miim.

Sementara Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanya dengan dhammah

tl-fit. Berdasarkan qira'atr pertama, artinya tempat berdiri, dan

berdasarkan qira'ah kedua, artinya tempat menetap, demikian yang

dikatakan oleh Al Kisa'i dan yang lainnya.Al Jauhari berkata,

"Terkadang masing-masing dari keduanya bermakna tempat tinggal

(tempat menetap), dan terkadang juga bermakna tempat berdiri."

Kemudian Allah menyifati tempat itu sebagai tempat yang

aman, yang mengamankan penghuninya dari segala yang ditakuti.

lt. 1. ,. , ,yF:#A (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-

mata-air), im badal aal uJ j6, $empat yang aman), atau bayan-

nya, atau khabar kedua.

gfubqbeA;'fi- (mereka memakai sutera yang halus

dan sutera yang teba[), ini khabar kedua, atalu khabar ketiga, atau

haal dari dhamir yang terdap at pada jaar dan majrur. c:tJJrt adalah 6

gF-ilr b'o) (sutera yang halus), sedangkan gl!ilt|H W 6 (sutera

yang tebal), sebagaimana yang telah dikemukakan penjelasannya di

dalam surah Al Kahfi. Manshub-nya 4-#, (duduk) berhadap-

hadapan) karena sebagai haal (keterangan kondisi) dan fa'il 'oji{-
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(merelra memakni). Yakni berhadap-hadapan di tempat duduk mereka,

dimana mereka bisa saling melihat satu sama lainnya.

Kaaf pada kalimat Afi'4 (demikianlah) bisa sebagu na't
untuk mashdar yang dibuang, yakni: Ui.Js'L{I #f-,P (Kami

perlakukan orang-orang yang bertakwa dengan perlakuan yang

demikian). Atau marfu'karean sebagai Hnbar dai mubtada' yang

dibuang, yakni: elf.lS ';\i (perkaranya demikian).

Wlfit;Ii (Dan Kami berikan kcpada mereka bidadari),

yakni: Kami muliakan mereka dengan menikatrkan mereka dengan

bidadari. 3y'r Sumat< itlf yangartinya iWt (putih), 3;ir iamat l.r;F
.a.ortl

yang artinya t}dt zt ,'tJ)t (yang bermata lebir). Mujahid berkata,

"Bidadari disebut'rt t't| karena anggota tubutrnya')Gi-(mempesona)

kar-ena keindahannya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu dari ]i
fr, yaitu yang putih matanya sangat putih dan hitam matanya sangat

hitam, demikian yang dikatakan oleh Abu 'Ubaidah. Abu 'Amr
berkata, "i;-Lit adalah yang semua matanya hitam seperti mata kijang

dan sapi." Lebih jauh ia mengatakan, "Di kalangan manusia tidak ada

yang semur matanya hitam, adapun wanita disebut ')-;, karena

diserupakan dengan kd ang."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud oleh

firman-Nya: ifrfi, adalah: Kami menempatkan merek4 dan

bukannya akaa n*aU, karena tidak dikatalwr: 1?)r-.jr-r,.$ @l<u

menikatrkannya dengan seorang wanita). Abu 'U-baidah berkata,

"(Yakd) dan Kami jadikan mereka suami-stami bagi bidadari-

bidadari itu.Yaitu seperti memasangkan suami dengan isterinya.

Yakni: Kami menjadikan mereka pasangan-pasangan." Demikian juga

yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

<4rI.'rri*$ $.',ti;.5;"1 (Di dalamnya mer eka meminta

segala tnacam buah-buahan dengan aman (dari segala

kelclwttatiran)), yakni: memerintahkan untuk didatangkan buah-
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buatran yang mereka inginkan dalam keadaan mereka aman dari
gangguan dan penyakit. Qatadah berkata, "Aman dari kematian,

musibah dan syetan." Pendapat lain menyebutkan, yakni: aman dari
terputus dari kenikmatan yang mereka alami.

jt*i'*$, I <;iiui+. 6hff (Meretra tidak amn
merasakan mati di dalamrrya kecuali mati di dunia), yakni: mereka

tidak akan mati di dalamnya untuk selamanya, kecuali kematian yang

pernatr mereka rasakan sewaktu di dunia. Pengecualian ini adalah

pengecualian terputus, yakni: akan tetapi kematianyang telah mereka

rasakan sewaktu di dunia. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj,
A1 Fana' dan yang lainnya. Ayat ini frakni tentang 'i1ai ri"i; seperti

firman-Nya, SG i C S y ;4i C rLjt4t;'63 (, 1j,$7 i 5 1oa"
janganlah kamu kowini wanita-wanita yang telah dikowini oleh

ryahmu, terkecuali pada masa yang telah lampaa. (Qs. An-Nisaa' [4]:
22)).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa {1ai rit i bermakna 1-ii
(setelah), seperti ungkapan: 't):J-+")+,t\iffit>V:'cJ? 6 (aku tidak
berbicara kepada seorang pun hari ini setelah orang yang di sisimu),
yakni: '!i 't fj'fi. (setetah orang yang ada di sisimu). Pendapat lain
menyebutkan, Uut*u {1di ri"i bermakna c:+ (selain), yalari: selain

kematian di dunia.

Ibnu Qutaibah berkata, "Dikecualikannya kematian di dunia,
- karena orang-orang yang bahagia itu ketika mereka sedang merasakan

mati, berkat kelembutan dan kekuasaan Allah, mereka menuju tangga-

tangga surga dan bertemu dengan para roh, dan mereka tempat-tempat

tinggal mereka di surga, serta dibukakan pintu-pintunya bagi mereka.

Maka ketika mereka mati di dunia, seakan-akan mereka mati di surga

karena tersambtrngnya mereka dengan tangga-tangganya dan karena

telah menyaksikannya. Jadi pengecualian di sini bersambung. "
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Ibnu Jarir memilih pendapat yang menyebutkan Uafrwa {1ai
sini bermakna i-li (setelatr). Sementara Ibnu 'Athiyyah memilih
pendapat yang menyebutkan batrwa maknanya aar (selain)

*4a$; Al;, (Dan Allah memelihara mereka dari adzab

neralm). Jumhur membacanya: iTiiit, segara takhfif (tarrya tasydid).

Sementara Abu Haiwatr membacanya dengan tasydid dalam bentuk

mubalaghatr (menyangatkan) tyakni e&:jl
q3 gi;:l (sebagai karunia dari Tuhanmu), ya}ci ,Pt ,ht

L-+ (sebagai karunia dari-Nya), atau: Allah memberikan itu kepada

mereka sebagai pemberian karunia dari-Nya.

ir$li !;ii',il[' g""S demikian itu adalah lceberuntungan

yang besar), yakni apa yang telatr disebutkan tadi adalah'
keburuntungan yang tidak ada keberuntungan lainnya yang lebih besar

dari itu

Kemudian, setelah Allah menyebutkan bukti-bukti serta

menyebutkan janji dan ancaman, selqnjutnya berfirman, $4,ff;i_Gg
3jt1':s-# (Sesungguhnya' Kami mudahkan Al Qur'an itu
dengan bahasarnu supoya merelca mendapat pelajaran), yakni:

sesungguhnya Kami menurunkan Al Qur'an dengan bahasamu agar

difahami oleh kaummu sehingga mereka medapat pelajaran dan

mengarnalkan isinya Atau: Kq* memudahkannya dengan bahasamu

bagimu dan bagi yang membacanya agar mereka mendapat pelajaran.

563 ,IL,+:E (Matu tunggulah; sesungguhnya merelra itu
menunggu (pula)), yakni: maka tunggulah apa yang Kami janjikan

kepadamu yang berupa kemenangan atas mereka dan pembinasaan

mereka melalui tanganmu, karena sesungguhnya mereka juga

menunggu kematin atau lainnya yang mereka harapkan menimpamu.

Pendapat lain menyebutkan, yakni: tunggulatr hingga Allah
memberikan keputusan di antara kamu dan mereka. KdiEna
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sesungguhnya mereka juga menunggu petaka menimpamu.Maknanya

saling berdekatan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, bArt LA\'C Atyli (Rasalcanlah, sesungguhnya

lramu orang yang perlcasa lagi mulia), ia berkata, "(Yakni) kamu
bukanlah oftulg yang perkasa dan bukan pula orang yang mulia."

Al Umawi di dalam Maghazi-nyameriwayatkan dari 'Ikrimah,
ia berkat4 "Rasulullah $ berjumpa dengan Abu Jahal, lalu beliau
berkat4 d'rLi'il ;'tt e i$tu|:tj uj'31.1,u Jlli)l o;;;ftrrt'ot
(Sesungguhrrya Allah memerintahkanhr untuk mengatakan kepadamu:

'Kecelalraanlah bagimu (hai orang tafi) dan kecelakaanlah bagimu,
lremudian kecelakaanlah bagimu (hai orang Wr) dan kceelakoanlah

bagimu.'.(Qs. Al Qiyaamatr 17fl 3a45). Maka ia menarik tangannya
dan berkata, 'Engkau dan juga sahabat-sahabatrnu tidak akan bisa
melakukan apa-apa. Sungguh aku telah mengetahui, bahwa aku
membela warga Bath-ha', dan aku adalah orang yang perkasa lagi
mulia.' Lalu Allah mematikannya dalam perang Badar,
menghinakannya dan mencelanya dengan perkataannya sendiri, dan
Allah menurunkan: ?-;4i3,#t3J 4loi (Rasakantah,
sesungguhnya kamu orcmgyang perkasa lagi mulia)."3r

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu .Abbas mengenai
firman-Nya, ;1liVE@ r:rli SH" -LL (sesungguhnya ino,
zaqqum i!r, makanon orang yang banyak berdosa), ia berkata,
*(Yakni) jiJr gotoran minyak yang mendidih)..

Ia juga meriwayatkandarinya mengenai firman-Nya, (dtJt
?r4f t#-C @*rtraitah, sesungguhnya kamu orang lans,

perlasa lagi mulia), ia berkata, "(Yakni) Abu Jahal bin Hisyam.,,

Albamdulillah, selesai pencetakan juz keempat.Berikutnya
adalah juz kelima yang diawali dengan tafsir suratr Al Jaatsiyatr.

3tMursal,disebutkan 
oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya (4/146).
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SURAH AL JAATSIYAH

Suratr ini terdiri dari tiga puluh tujuh ayat. Namun pendapat

lain menyebutkan tiga puluh eftrm ayat. Menurut Al Hasan, Jabir, dan

Ikrimatr, suratr ini seluruhnya Makkiyyah (ditunurkan di Malftatr).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-
Zttbur, bahwa surah ini diturunkan di Makkah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadatr, bahwa keduanya

berkata, "Kecuali satu ayatnya, yaitu W(b-{\ (kepada orang-orang
yang beriman) hingga ;'ii6 (hari-hari Attah [ayat I4]), karena ayat

ini diturunkan di Madinatr berkaitan dengan Umar bin Khaththab."
Riwayatnya akan dikemukakan nanti.
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{J; J;1W,"C A; :*;g E+t G ;.
-z ).!a>-ttul

"Haa Miim. Kitab (ini) diturunkan dariAllah Yang Maha perkasa

lagi Maha Bijaksana Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang

yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-
binatang yang melatayang betebaran (di muka bumi) terdapat

tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang mqtakini, dan
pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan

Allah dari langit,lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi
sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-
tanda (kekuasaanAllah) bagi kaumyarrg berakal ltulah ayat-ayat
Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnyal

maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman
sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya-

Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak
berdusta lagi banyak berdosa, dia mendengar ayat-ayat Atlah yang

dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri
seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar

gembiralah dia dengan adzab yang pedih. Dan apabita dia
mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat
itu dijadikan olok-olok Merekalah yang memperoleh adzab yang

menghinakan. Di hadapan mereka Neraka Jahanam dan tidak akan
berguna bagi mereka sedikit pun dpa yang telah mereka kerjakan,

dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai
sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka

adzab yang besar. Ini (Al Qur'an) adaloh petunjuh Don orang-
orang yang kaftr kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka adzab
yaitu siksaan yang sangat pedih. Allahlah yang menundukkan
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lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan

seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya

dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan

untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi

s emuany a, (s e b agai rahmat) daripada-Nya S es ungg uhny a p ada

ydng demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan

Allah) bagi kaumyang berpikir. Katakanlah kepada orang-orang

yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang

tiada takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu

kaum terhadap apa yang telah mereka keriakan. Barangsiapa yang

mengerjakan amal yang shalih maka itu adalah untuk dirinya

sendiri, dan barangsiapa mengerjakan keiahatan, maka itu akan

menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu

dikembalikan " (Qs. AI Jaatsiyah [45]: 1-15)

Firman-Nya, -r- (Haa Miim). Pembahasan tentang pembukaan

ini beserta i'rab-nyatelah dikemukakan pada pembahasan mengenai

pembukaan surah Ghaafir dan setelatrnya. Jadi, menganggaprlya

sebagai nama surah berarti menempatkannya pada posisi ra/b', karena

dianggap sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang, atau sebagai

mubtada', dan bila menganggapnya sebagai huruf-huruf tersendiri

yang mengandung arti bilangan (angka), maka tidak ada

kedudukannya dalam i'rab.

Firman-Nya, .-i($$5 (Kitab finiJ diturunkan) berdasarkan

anggapan pertama, maka ini sebagai khabar kedu4 sedangkan

berdasarkan anggapan kedua maka ini sebagai Hmbar dari mubtada'.

Adapun berdasarkan anggapan ketiga, maka ini sebagai khabar dari

mubtada' yang dibuang, atau sebagu mubtada' dan khabar-rrya

adalah: # :$ $t'a (dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana).
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Allah & kemudian mengabarkan tentang hal yang

menunjukkan kekuasaan-Nya yang luar biasa, ;"5,y-j*y;,,*i1lrl
'r$ri,- (sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat
tanda.tanda [kelansaan AllahJ untuk orang-orang yang beriman),
yakni padanya terdapat jiwanya, karena semua itu termasuk

keragaman tanda-tand 4 atau pada penciprumnya.

Az-Zajjaj berkata, "Hal yang menunjukkan bahwa maknanya

adalah pada penciptaan langit dan bumi adalah kalimat firman-Nya,
'K;Aa; (dan pado penciptaan kamu), yakni pada penciptaan dirimu
yang melalui beberapa tahapan."

' Muqatil berkat4 "(Maksudnya adalatr) dari tanah, kemudian
dari mani, hingga menjadi manusia."

U|t\u4-(i5(dan pada binatang-binatang yang melata yang
betebaran [di mulca bumiJ terdapat tanda-tanda [kekuasaan Allah)
maksudnya adalah, dan pada penciptaan binatang-binatang melata
yang betebaran. Marfu'-nya t:i;17 (tanda-tanda (kekuasaan Atlah))
adalah karena sebagai mubtada', dar. khabar-nya adalah zharf yarrrg

sebelumnya.

Jumhur ulama membacanya dengan ralb' [t $1], sementara Al
Kisa'i membacanya ?q, dengan nashab, karena di-'athf-kankepada
ism 'ib dan klnbar-nya adalah .Ki€.,t 

\dan pada penciptaan- knmu).

Seolalr-olatr dikatakan pt-,-'i {).t",H $-t-i;t"i-J-ilt 4"oyj garr
sesungguhnya pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang
yang melata yang betebaran terdapat tanda-tanda (kekuasan Allah)),
atau sebagai penegas Pt-f yang pertama.

Jumhur juga membacanya'oF; l;,1.U1 (terdapat tanda-tanda

fire htas aan All ahJ untuk kaum y ang mey aki ni) dengan r afa' .

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan nashab [p$], aan

semuanya sama membaca dengan jarr padalafazh g,\. Majrur-nya

/*\adalatr karena diperkirakan adanya harfiarr,yakni i\*t ej
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A6 tsrts#ftr laan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-

tanda [kekuasaan Allah]).

Orang yarlg me'rafa'-kan L,t,"1 berarti menganggapnya sebagai

mubtada', dar- khabar-nya adalah )Vt d (pada pergantian). Adapun

yang me-nashab-kamrya tfulf] berarti menganggapnya termasuk

bentuk 'athfkepada dua ma'mul dan a'mil yang berbeda.

Al Farra berkata, "Qira'ah, dengan rafa' berfiingsi sebagai

permulaan kalimat setelah {. Orang Arab mengatakan fU A& d 0l

,il-;'cl+t ;Ot (sesungguhnya aku punya hana padamu, dan pada

saudaramu ada harta). Mereka bisa me-nashab-kan yang kedua dan

bisa j uga me-r afa'-kannya. "

Terdapat pembahasan yang panjang di kalangan ahli nahwu

mengenai masalah ini, dan d{am pemba}rasan 'othf kepada dua

ma'mul dad. 'amil yatg berbeda. Argumen-argumen mereka yang

membolehkannya beserta jawaban-jawaban mereka yang tidak

membolehkannya telah dipaparkan secara gamblang dan panjang lebar

di dalam ilmu nahwu.

Malcna i;5n46 (dan pada binatang-binatang yang melata

yang betebaran [di muka bumifi maksudnya adalah apa yang

disebarkan dan ditebarkannya.

{iJt fi. NU (dan pada pergantian malam dan siang)

maksudnya adalah silih bergantinya siang dan malam, atau perbedaan

keduanya dalam panjang dan pendeknya.

Firman-Nya, €;,li *ffi*ir{3i'tn^ii;111 (dan hujan yang

diturunlran Allah dari langit, lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan

itu bumi) di-'athf-katkepada )V\Qtergantian). Maksud oi adalah

'J"it (hujan), karena hujan merupakan sebab segala yang direzekikan

Allah kepada para hamba. Maksud menghidupkan bumi adalah

mengeluarkan tumbuh-tumbuhanny a. W't; (sesudah matinya), yakni

setelah kehampaannya dari tumbuh-tumbuhan. Makna di)i *rrj5 @an
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pada perkisarqn angin terdapat) adalatr, angin itu terkadang

berhembus dari arah ini, dan terkadang dari arah lainnya, terkadang
panas dan terkadang dingin, terkadang membawa manfaat dan

terkadang membawa malapotaka.

,$"t1;t,;"ll$:6it (itutah ayat-ayat Allah yang Kami
membacalrnnnya kepaQamu) maksudnya adalatr, tanda-tanda tersebut
merupakan hujjah-hujjah Allah dan bukti-bukri-Nya. posisi ,$"t1F,
(Kami membacakannya kepadamu) adalah nashab, bisa juga berada
pada posisi ra/b' sebagai lchabar dari kata penunjuk l:n!l, sementara

$U)'. sebagai bayan-nya atau badal darinya. Kalimat $u, (dengan

sebenarnya) sebagai haa! geterangan kondisi) da.'j, fa'it ,6jfr, atau
haal dari maful,yakni fi laAum keadaan benar), ata{6du-.'rr.il
(diliputi kebenaran). Bisa juga huruf Daa' di sini aaai Uia'
sababiyyah (menunju*kan sebab), sehingga terkait dengan/'/-nya.

I'j;$-.rrt!;fi'SStScE (malca dengan perkataan manalah
lagi merelra alran beriman sesudah [kalamJ Allah dan keterangan-
keterangan-Nya) maksudnya adalah F.q li| ir' +-rE 

-.rI (sesudah

perkataan Allah dan sesudah keterangan-keterangan-Nya).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah, maka
.dengan perkataan mana lagi sesudah keterangan-keterangan Allah
mereka akan berimani Disebutkannya lafazh Allah bertujuan
mengagungkan keterangan-keterangan atau tanda-tanda itu, sehingga
termasuk bentuk 'e;;:l-f-yrj;rlf (a* kagum terhadap Zaid dan
kedermahanannya).

Pendapat lain menyebutkan batrwamaksudnya adalatr g;6 .6.
Jrt (sesudah kalam Allah), yaitu Al Qur'an, sebagaimana firman-Nya,'*--iX 

SAifj'el (Atlah telah menurunkan perkataan yang paling
baik. (Az-Ztmtar [39]: 23), dan itula]r yang dimaksud dengan ayat,
ayat, sedangkan bentuk 'athfimhanya karena berbeda latazlr..
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Jumhur membacanyu'tt-*i (kamu akan beriman), dengan

huruf raa'. Sementara itu, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan

htxuf yaa' 169$(mereka akan beriman). Maknanya adalah, beriman

dengan perkataan mana lagi? Lebih didattulukannya kalimat (maf'u[)

daripada kalimat ini adalah karena pertanyaannya mengawali

redaksinya. '

A$t,#i'A (kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang

yang banyak berdusta lagi banyak berdosa) maksudnya adalah, bagi

setiap orang yang banyak berbohong dan banyak berbuat dosa yang

seme stinya dij auhinya.

ijr aaa*r sebuatr lembah di dalam Jahanam.

Allah kemudian menyebutkan sifat lain dari orang yang

banyak berdusta ini, )5;8;'t,f!,C- (dia mendengar ayat-ayat Altah

y ang dib ac akan kepadanya).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa '$- berada pada posisi

nashab sebagai haal $eterangan kondisi).

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini kalimat permulaan,

namun pendapat yang pertama lebih tepat.

Sementara itu, kalimat ,{" *t (dibacakan kepadanya) berada

pada posisi nashab sebagai haal (keterarrgan kondis\, k*? (kemudian

dia tetap) dalam kekuflrannya dan tetap pada kondisinya semula.

W (merryombongkan diri) maksudnya adalah terus-menerus dalam

kekufurannya sambil menyombongkan dirinya dengan berpaling dari

kebenaran. 3t*li tyakni a*, Hldiarnbil dari ungkapar 1;lr)tp1
pt;jt ,sl6 (kele6ai jantan itu memfokuskan telinganya kepada keledai

betina), yakni menekukkan kedua telinganya (dengan

mengaratrkannya) kepadanya. 32

32 Al 'aanah adalah potongan dari daging keledai liar. Al 'aanah juga berarti
keledai betina.
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Muqatil berkata, "Bila mendengar sesuafu dari ayat-ayat Al
Qur'an, dia menjadikannya sebagai olok-olokan."

Kalimat q:S'j e (seakan-akan dia tidak mendengarnya)
berada pada posisi nashab sebagai haal (keterxrgan kondisi) atau

kalimat permulaan. il( ai sini adalah al mukhaffafah min ats-tsaqilah
(yang diringankan dari yang berat, yakni dari ;)'D, dan ism-nya adalah
dhamir sya'n yang dibuang.

dJ vta46 (maka beri khabar gembiralah dia dengan adzab
yang pedih) merupakan bentuk ungkapan ejekan, yakni: sampaikanlah
berita gembira berupa adzab yang sangat menyakitkan akibat terus-
menerus dalam kekufuran dan kesombongan, serta keengganan
mendengarkan ay at-ay at Allah.

WGri):.A*tiU (dan apabilo dia mengetahui barang sedikit
tentang ayat-ayat Kami). Jumhur membacanya $, dengan fathah
pada huruf 'ain dan kasrah pada huruf laam secara takhfif (tanpa

tasydid) dalam bentuk bina'lilfa'il (kalimat akri|.

' Qatadah dan Mathar Al Warraq membacanya dalam bentuk
bina' lil maful ftalimat pasifl te (diketahui), yang maknanya: bila

.sampai kepadanya sedikit pengetahuan dall- ayat-ayat Allah, 6ii
(malra ayat-ayat itu dijadikan), yakni t l-,-1i.r;af1 lmaka ayat-ayat itu
dij adikan) ($ loto tc- ototcl.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa dhamir pada 6ii
kembali ti,i. (sedikiQ, karena merupakan ungkapan tentang irt-,-1i
(ayat-ayat).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Kata penunjuk 4j @rrekatah) menunjuk kepada setiap

orang yang banyak berdusta dengan sifat-sifat tersebut. 'u#!G'{
(yang memperoleh adzab yang menghinakan) disebabkan mereka

terus-menerus dalam kelcufiran dan keengganan unfuk mendengarkan
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ayat-ayat Allah dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Adzab yang

menghinakan adalah yang

mempermalukan.

mengandung penistaan dan

'&b.fi i @i hadapan merekn Neraka Jahanam) maksudnya

adalah di hadapan sikap angkuh mereka di dunia dan kesombongan

untuk menerima kebenaran adanya Neraka Jatranam. Neraka itu
berada di hadapan mereka karena mereka menghadap ke arahnya. Di
sini digunakan XataitlTt tyakni &{.luntuk memaksudkan lri iir 1ai

hadapan), sebagaimana firman-Nya, /&-;f;4 @i hadapannya ada

Jahanam). (Qs. Ibraatriim [7]: l6)1. Seperti ungkapan penyair berikut
ini:

"Bulranlcoh di hadapanfu ada kematianht bila telah mengendur."

Pendapat lain menyebutkan tahwa itu karena berpalingnya

mereka, maka seakan-akan neraka ada di belakang mereka.

(;;rlr{K1#,#{j @an tidak akan be,rgrno bagi mereka

sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan) maksudnya adalah, harta

dan anak yang mereka miliki tidak dapat mencegah sedikit pun adzab

dari Allah, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun baginya. (,7;

fi|i't y:,'eb;$ (dan tidak pula berguna apa yang merekn jadikan
sebagai sembahan-sembahan [merekal dari selain Allah).lm di-'athf-
kan kepada latazh W6 (apa yang telah meretra kerjatan), yakni dan

tidak akan berguna pula berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai

sembahan-sembahan mereka selain Allah. ti di kedua tempatnya

adalah mashdar atau inaushul, daa tambatran I pada kalimat yang

kedua sebagai tambatran. V 4t3; fu <ao" bagi mereka adzab yang
besar) di Jatranam yang berada di hadapan mereka.

,iitl:6 (ini [Al Qur'anJ adalah petunjuk). Ini merupakan

kalimat permulaan yang terdiri dari mubtada' dan Hrabar.
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Maksudnya, Al Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang

mengambil petunjuk dengannya. ij *r+vtr{ir-{r; (dan orang-orang
yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya) maksudnya adalah ayat-ayat
Al Qur'an. li*e\tL{ (bagi mereka adzab yaitu siksaan yang
sangat pedih). '*:) adalah adzab yang sangat keras. Jumhur
membacany" fi, denganiarr sebagai sifat untuk t'J. S"n"ntara Ibnu
Katsir, Hafsh, dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan rafa' f,jlJl
sebagai sifat dari $6G.

AK'fi"$ift (Altahlah yang menunduklcan lautan untulonu)
maksudnya adalah menjadikannya dalam sifat yang memungkinkan
bagi kalian untuk mengarunginya. $,*.ifiiiGfi GunWa kapal-
lrapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya), yakni glg 1a"rrg*
seizin-Nya) dan penundukkannya bagi kalian. ,Fr,tgli:; (dan
supaya knmu dapat mencari sebagian lmrunia-Nya) dengan
melakukan pemiagaan, atau penyelaman untuk memperoleh mutiara
dan sebagainya. '"lKl^'*; (dan mudah-mudahan kamu bersyukur)
atas nikmat-nikmat yang kalian peroleh dari sebab ditundukkannya
laut bagi kalian.

'4t:; of{i cq sAi 9(,'51fi6 (dan Dia menundukkan
untuhnu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuqnya,

[sebagai rahmatJ daripada-Nya) maksudnya adalah menundukkan
bagi para hamba-Nya apa-apa yang diciptakan-Nya di langit-Nya dan

di bumi-Nya yang terkait dengan kemaslahatan mereka dan menopang
penghidupan mereka. Di antara yang AUah tundukkan bagi mereka
dari makhluk-makhluk langit adalah matahari, bulan, bintang-bintang,
cahaya, hujan, awan, dan angin. Manshub-nya lij (semuanya) adalah
karena sebagai haal (keterarrgan kondisi) dari +3.ji ,lC3 9i6t g( lapa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi), atau sebagai
penegasnya. Sementara lafazh ',$ bisa terkait dengan kata yang

dibuang, yang merupakan sifat untuk (.i,yakti'^:r*g. Bisa juga
terkait dengan ';J (menundukkan). Bisa juga sebag ai haal da.n g(
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gfii (apa yang ada di langit), atau sebagai khabar dali mubtada'

yang dibuang. Maknanya, semua itu adalah rahmat dari-Nya bagi para

hamba-Nya.

6wc'iryGesuns*thnya pada yang -demikian itu) maksudnya

adalah pada penundukkan tersebut, 5iF6-/'i.*S (trnor-benar

terdapat tanda-tanda firehtasaan Allahl bagi ftaum yang berpiffir).

Dikhususkannya orang-orang yang berpikiran adalah karena tidak ada

yang dapat mengambil manfaat darinya kecuali yang memikirkannya,

yang kemudian akan sampai pada penyirnpulan atas tauhid (keesaan

Atlah) denganya pemikirannYa itu.

il4tfit;'o-$it (tratakanlah kepada orang-orang yang

beriman, hendaklah mereka memaaflran) maksudnya adalah,

katakanlafi kepada mereka, "Maafkanla]r," maka mereka memaafkan

;i,ii6'o;j-{6-.if (orang-orang yang tiada tahtt akan hari-hari

Allah).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini dengan anggapan

dibuangnya huruf laam,perkiraanny a1 ti';il).'& $ ftatakanlah kepada

mereka, hendaklah mereka memaafkan). Maknanya adalah,

katakanlah kepada mereka agar memaafkan orang-orang yang tidak

mengharapkan kejadian-kejadian yang Allah timpakan k;fada musuh-

musuh-Nya. Maksudnya, tidak mengharapkannya. Jad||4|t [yakni

dan i,;iJadalah J Ft (takug.

Ada juga yang berpendapat, bahwa itu sesuai dengan makna

sebenarnya. Maknanya adalah, mereka tidak mengharapkan pahalanya

pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah untuk mengganjar

orang-orang beriman.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Lafazh iL--ni (hari-hari) ini bertujuan mengungkapkan

peristiwa-peristiwa, sebagaimana dij elaskan pada penafsiran fi rman-
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Nya, $fr iiL,$i{;j (dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari
Allah) (Qs.Ibraahiim [4]: 5).

Muqatil berkata, o'Mereka tidak takut terhadap ancaman adzab

Allah seperti yang telah.ditimpakan kepada umat-umat terdahulu,

karena mereka tidak mempercayainya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, mereka

tidak mengharapkan pertolongan Allah bagi para wali-Nya dan

penimpaannya terhadap musuh-musuh-Nya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, mereka

tidak takut dengan pembangkitan kembali.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini telah dihapus oleh

ayat pedan g (ayat perintah berperang).

'or5i$K4f;3i$- (karena Dia akan membalas sesuatu

knum terhadap qpayang telah merela trerjakan). Ibnu Amir, Hamzah,

dan Al Kisa'i membacanya igpfl. (karena Kami akan membalas),

dengan ht:r'tf nuun.

Sementara itu, ahli qira'ah yang tujuh membacanya dengan

htxuf yaa' lGja/-l dalam bentuk mabni lil fa'il (kalimat aktiO, yakni
Xt, ,s4,(karena hr*t akan membalas).

Abu Ja'far, Syaibah, dan Ashim membacanya dengan huruf
yaa' dalambentuk mabni lil maf'ul (kalmat pasif; lafl.(karena akan

dibalas)] dan dengan me-nashab-kan {,;, sehingga dikatakan bahwa

naib dari fa' il-nyaadalatr mas hdar fi ' l-nya,yakni t-l 7 ! rtr 6 fi.
(karena akan membalas suatu kaum).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa naib-nya adalah jaar dart

majruur, sebagaiman ungkapan penyair berikut ini:

r.>r5ir i;itu,*r';i#,.:k ,>i* o1$'{) 
i,

"Kalau seorang perempuan miskin melahirknn anak anjing,
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maka karena anak anjing itu, anjing-anjing akan cela."

Al Akhfasy dan para ahli bahasa Kufah membolehkan itu,
sementara para ahli bahasa Bashrah tidak membolehkannya. Kalimat
ini sebagai alasan perintatr untuk memaafkan, dan yang dimaksud

dengan kaum itu adalah orang-orang beirman. Mereka diperintahkan

untuk memaafkan, agar Allah pada Hari Kiamat membalas mereka

sesuai dengan amal-amal shalih yang telah mereka perbuat di dunia,

diantaranya bersabar terhadap gangguan oraog-orang kafir, dengan

menahan kemarahan terhadap mereka dan tabatr menghadapi hal-hal
yang tidak disukai.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, karena

Allah akan membalas orang-orang kafir sesuai dengan keburukan-

keburukan yang telah mereka perbirat. Jadi, seakan-akan dikatakan,

"Janganlah kalian membalas mereka, agar Karni membalas mereka."

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Allah lalu menyebut orang-orang beriman beserta amal

perbuatan mereka dan orang-orang musyrik beserta perbuatan mereka,

W:t7l6t :L;:SW eJ 6 (barangsiapa yang mengerjakan

amal yang shalih maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan

barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya
sendiri). Maknanya adalatr, perbuatan setiap golongan, baik dan

buruk, adalah bagi pelakunya itu sendiri, dan tidak akan menimpa

orang lain. Di sini terkandung anjuran dan ancaman.

5H {;; lt'| (kemudian kepoda Tuhanmulah kamu

dikembalikan), lalu masing-masing akan dibalas dengan amal

perbuatannya. Jika perbuatannya baik maka dibalas dengan kebaikan,

dan jika perbuatannya buruk maka dibalas dengan keburukan.

Abdwrazzaq, Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir,
dan Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhama& meriwayatkan dari jalur
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 4# (semuanya
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[sebagat rahmatJ daripada-Nya), dia berkata, "(Maksudnya adalah),

daripada-Nya cahaya, matahari, dan bulan."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia
berkat4 "Segala sesuatu berasal dari Allah."

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir, Al Hakim dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi
dalarn Al Asma' wa Ash-Shifat, dari Thawus, dia berkata, "seorang
lelaki datang kepada Abdullah bin Amr bin Al Ash, lalu bertanya
kepadanya, 'Dari apa diciptakannya para makhluk?' Dia menjawah,
'Dari air, cahaya, kegelapan, udara, dan tanah'. Lelaki itu bertanya

lagi, 'Lalu diciptakan dari apa hal-hal tersebut?' Dia menjawab, 'Aku
tidak tahu'.

Lelaki itu lalu menemui Abdulhh bn Az-Zubair dan bertanya
kepadanya (mengenai hal itu), maka Ibnu Az-Zubair mer{awab sama

seperti perkataan Abdullah bin Amr.

Lelaki itu lalu menemui Ibnu Abbas dan bertanya, 'Dari apa

diciptakannya para makhluk?' Ibnu Abbas menjawab, 'Dari air,
cahbya, kegelapan, angin, dan tanah'. Lelaki itu bertanya lagi, 'Lalu
dari apa diciptakannya hal-hal tersebut?' Ibnu Abbas kemudian
membacakan ayat, 4t:; qj.ii af, *i:i C( K/fr (da, Dia
menundukkon untukrnu apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi semuanya, [sebagai rahmatJ daripada-Nya). Lelaki itu latu
berkata, 'Tidak ada yang dapat memberikan jawaban ini kecuali orang
yang berasal dari ahli baitNabi #'."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, tfit;i$ilf
1i-5- (lratalrnnlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah
mereka memaaflmn), dia berkata, "Dulu Nabiyullah $ berpaling dari
orang-orang musynk ketika mereka menganiaya beliau, mengolok-
oloknya, dan mendustakannya. Allah lalu memerintahkan beliau untuk
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4i i rdr'r, ";r):13'Kj.15 S:Sii';,.i;LG;6r;,{s,

r;Et t3 y.ii'6 *. rigr;,@ agii & itt:;S
i5- d e- <x.i'q ru 15 *$ #iV c, )1i [, J t,

a *i $6,1q;-3 @ .5;{5- **. S(q. yt;;i
'tfi J#I@'o;"6-.i'"5i r;;i "dX{J q:G ;.il

o,iitrl;6?U{15"#'+;;iei'-"t;"W;tsi,-!sL

il @ <rls-i ",;i-'^:;i,s''t: n6 F.l'i6 @
u$ tlrt;'u-irKAi4 6 r$i tffi t_$i e;

',#, @ o;Ka-v {a'ffq ;IV g7 c}trfrri

{) 6L q,# k *U'#, g:{6 erdli {ii

i/'f' * iy; Xt'+,ti t* *il,Si 6 eii)1@'o;1li-{

'orK'n *1 ily.b *xit{,{+ -e;: & &{r.*$j+#

{r,"FdrJtWG$rifi frriAt;Sf *t}v

memerangi semua orang musyrik.

(hukumnya) dihapus."

termasuk ayat yang
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'r;3;.*$syfue$!irc*&:;6; i$6ti

? #X.i @'4*'K ILWEWIJ 6,J Ay#
'5$;{ o-6 Ki "r{3; * r"''{ -{i! r, A K*-i K+-

*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada bani IsrailAl Kitab

(Taurat), kekuasaan dan kenabian, dan Kami berikan kepada

*triko rezeki-rezekiyang baik, dan Kami lebihkan mereka atas

bangsa-bangsa (pada masanya). Dan Kami berikan kepada mereka

keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama); maka

mereka tidak berselisih melainhan sesudah datang kepada mereka

pengetahuan karena hedengkian (yang ada) di ontara mereka.

Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada

Hari Kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat

(peraturan) dqri urusan agama ita, maka ikutilah syariat itu dan

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yflng tidak
mengetahul Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat

menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan

sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka

menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah

pelindung orang4rang ydng bertakwa Al Qur'an ini adalah

pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang

meyakinl Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu
menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amtl yang shalih, yaitu sama

antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang

mereka sangka itu DanAAah menciptahan langit dan bumi dengan

tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhodap apa

yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" Maka
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pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai tuhannya dan Attah membiarkannya sesat berclasarkan

ilmu-Nya, dan Allah telah mengunci-mati pendengaran dan
hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka

siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Attah
(membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil

pelajaran? Dan mereka berkata, tKehidupan ini tidak lain hanyalah
kehidupan di dunia saja, kita mafi dan kita hidup, dan tidak ada

yang membinasakan kita selain masa\ dan mereka sekali-kati tidak
mempunyaipengetahuan tentang itu, mcreka tidak lain hanyalah
menduga-duga saja Dan apabita dibacakan kepada mereka ayat-
ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan dari mereka selain dari

mcngatakan,' D atangkanlah nenek truryang hami j ika kamu adalah
orang-orang yang benarr. Katalwnlah, ,Allahlah yang

menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah ita
mengumpulkan kamupada HariKiamatyang tidak ada keraguan

padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.r,

(Qs. AI Jaatsiyah [45]: 16-26)

Firman-Nya, '-;Alj 'f{V SSJ| Jri;L -c; 6r:- ,1j @an
sesungguhnya telah Kami berikan kepada bani Israit At Kitab
[TauratJ, kekuasaan dan kenabr'an). Maksud 5:SJ1 di sini adalah
Taurat. Maksud pAjr ai sini adalah pemahaman yang dengan itu
ditetapkan keputusan di antara manusia dan penyelesaian
persengketaan mereka. Maksud dari iilr adalah para nabi yang Allah
utus kepada mereka. $ie i{:;it (dan Kami beriknn kepada mereka
rezeki-rezeki yang baik), yakni kenikmatan-kenikmatan yang Allah
halalkan bagi mereka, diantaranya manno dar salwa. 'u:.Jifi Ji tfi5t5
(dan Kami lebihkon merelca atos bangsa-bangsa), yakni pada masa
mereka, karana Kami memberikan kepada mereka apa yang tidak
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diberikan kepada selain mereka, yaitu berupa terbelahnya laut bagi

mereka dan sebagainya. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalam

surah Ad-Dukhaan.

;'iic# #f; (dan Kami berilcan kcpada mereka

lreterangan-keterangan yang nyata tentang urusan [agamaJ)
maksudnya adalah syariat-syariat yangjelas mengenai yang halal dan

yang haram, atau mukjizalmukj izat yang nyata.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

pengetahuan tentang akan diutusnya Nabi &, serta bukti-bukti

kenabiannya sei'ta penetapan hijrahrtya.

A;^ #-& C. )i iy.J;fieX C1 (maka mereka tidak berselisih

melainlran sesudah datang kepada mereka pengetahuan) maksudnya

adalah, tidak terjadi perselisihan di antara mereka mengenai hal itu
kecuali setelah datarignya pengetahuan kepada mereka berupa

keterangannya dan penjelasan maknanya, maka mereka menjadikan

kepastiannya itu sebagai sebab perselisihan tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksud ;iji i* adalah

Yusya bin Nuun, karena sebagian mereka beriman kepadanya dan

sebagian lain mengingkarinya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

kenabian Muhammad $, lalu mereka berselisih mengenai kenabian

beliau karena dengki.

Pendapat lain menyebutkan, maksudnya ly| (knrena

kedengkian) sebagian mereka terhadap sebagian lainnya yang

menuntut kepemimpinan.

<.,j,tL-e rlKA )L$i ij-fr ,*-4-$:it gesungguhnya

Tuhanmu alcan memutuskan antara mereka pada Hari Kiamat
terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya) mengenai
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perkara agama,lalu yang baik dibalas dengan kebaikannya, dan yang

buruk dibalas dengan keburukannya.

j'itg*;Jt6tfi;;i (kemudian Kami jadikan kamu

berada di atas suatu syariat [peraturanJ dari urusan agama itu).

Secara etimologi, e1;At artinya madzhab, agama, dan minhaj 6alan).
tatb,pyaitu saluran air minumnya, yang disebut i"gh-J. Dari
pengertian ini ada sebutan Llt3t (ul*), karena merupakan jalan

untuk menuju tujuan. Jadi, yang dimaksud ,a-"A, di sini adalah agama
yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya. Bentuk jamaknya 4t:r3,
yakni Kami menjadikanmu, hai Muhammad, di atas minhaj (ialan)
yang terang dalam urusan agarrra yang mengantarkanmu kepada

kebenaran.

U;{;U (maka ifutilah syariat irz) maksudnya adalah, maka

laksanakanlah hukum-hukumnya terhadap umatrnu. { tji {;1-6{5
'o;t;-(dan janganlah kamu ilaii hawa nafsu orang-orang yongltaot
mengetahur) tentang keesaan Allah dan syadat-syariat-Nya bagi para

hamba-Nya, yakni kaum kafir Quraisy dan sebangsanya.

f.;i. ifr 'c-iSi$- J fft (sesungguhnya merekn sekati-tmli
tidak alrnn dapat menolak dari kamu sedikit pun dari [siksaanJ Allah)
maksudnya adalah, mereka tidak akan menghindarkanmu sedikit pun
dari apa yang Allah kehendaki terhadapmu bila engkau mengikuti
mereka. ,4rq-5"# iry$liil {ao" sesungguhnya orang-orang yang
zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang
lain),'yakri SeJ,l (penolong), sebagian mereka menolong sebagian

lainnya.

Ibnu Zaid berkata, "sesungguhnya kaum munafik adalah para

penolong kaum Yahudi." <,#5i01{1'13 (dan Allah adatah pelindung
orang-orang yang bertalcvta), yakni penolong mereka. Maksud <r65i
(orang-orang yang bertalcwa) adalah orang-orang yang menjauhi
kesyirikan dan kemaksiatan.
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Kata penunjuk l'$ (lni) menunjukkan Al Qur'an, atau kepada:

mengikuti syariat. Kata ini sebagai mubtada' dan khabar-nya: F
u2(41adalan pedoman bagi manusia), yakni petunjuk dan tuntunan

bagi mereka dalam hukum-hukum agama yang mereka butuhkan. Hal

ini ditetapkan sebagai tuntunan di dalam hati. Ayat ini juga dibaca: 914

}*;.,yakni lrr-,-1i 9ij" @yat-ayat ini), karena Al Qur'an semakna

dengan itu, sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

b4r ey;Lf si $,L
' uMenarryakan tcepada bani Asad, suara apa ini?"

Dikarenakan t!:3t juga berm ay,rra ir:-,-Ar (teriakan) .ca6
@etunjuk) yakni bimbingan dan jalan yang mengantarkan ke surga

bagi yang melaksanakannya. i3t3 (dan rahmat) dari Allah di akhirat.

6ti-r,i<0"5, kaum yang meyakini), yakni kaum yang kondisinya
yakin tanpa ada keraguan dan kesamaran.

q'6,1i Fia'"- i +; 11 @pakah orang-orang yang membuat

lrejahatan itu merryangka). Latafl if i"i pemisah, dan diperkirakan

sebagai ,-k d* hamzah (partikel turryu), karena.[r mengandung makna

pengalihan dari keterangan yang pertama kepada yang kedua,

sementara huruf hamzah-nya untrk mengingkari sangkaan itu. Makna

it:r.-,|)i tyakni dali t;-ffl adalatr lru-+ifi (perbuatan), dan dari

fengertian ini terdapat kata 71ty;!l (anggota badan). Penjelasannya

telah dipaparkan dalam surah AI Maa'idah. Kalimat ini sebagai

kalimat permulaan untuk menerangkan perihal orang-orang yang

berbuat jahat dan orang-orang yang berbuat baik, dan itulah makna

firman-Nya, eLlafilVrlfit;'a-iK#A 6 (bahwa Kami akan

menjadilcan merelca seperti orang-orang yang beriman dan

mengerjalcan amal yang shalih), yakni menyamakan mereka yang

berbuat keburukan dengan mereka yang berbuat kebaikan ;iG 41"

frU; (yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka) di dunia

dan di aktrirat? Sekali-kali mereka tidak sama, karena perihal orang-
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-t

orang yang bahagia di dunia dan di akhirat berbeda dengan orang-
orang yang sengsara.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah
pengingkaran kesamaan mereka dalam hal kematian, seperti kesamaan
mereka dalam hal kehidupan.

Jumhur membacanya it;, dengan rafa', karena dianggap
sebagai khabar muqaddam, dan mubtada'-tya adalah 'i;631G
(lrehidupan dan kematian mereka), yang maknanya yaitu, mengingkari
dugaan mereka bahwa kehidupan dan kematian mereka adalah sama.

Sementara itu, Hamzah, AI Kisa'i, dan Hafsh membacanya

'&i, dengan nashab, karena dianggap sebagai haat (keterangan
kondisi) dan dhamir tersembunyi yang terdapat pada jaar dar majrur
pada kalimat W;'a.r( (seperti orang-orang yang beriman), atau
karena sebagai maful kedua untuk Q.rL (menyangtra).

Abu Ubaid memilih qira'ah dengan nashab, dan dia berkata,
"Maknanya adalah, kami menjadikan mereka sama.,'

Al A'masy dan Isa bin Umar membacanya "&SL-1i, dengan
nashab, yang maknanya iiit-i"ij it-*'i G il? (adalah sama antara
kehidupan dengan kematian mereka), lalu ketika partikel penyebab
lkafadh-nya [yakni ,g-r.1 dibuang, maka lafazlrnya menjadi manshub,
atau karena sebagai badat dan mafut ;iilt dalam bentuk badal
isytimal (pengganti menyeluruh).

6;K;.Yit7, (amat buruHah apa yang mereka sangla rtu)
maksudnya adalah, betapa buruk dugaan mereka tersebut.

'{i;ri'.i$ s1:Ai'.it',#t (dan Allah menciptakan tangit dan
bumi dengan tujuan yang benar) maksudnya adalah, dengan tujuan
benar yang menegakkan keadilan di antara para hamba. rosisi y'!
adalah nashab sebagai haal da/- fa'il-nya atau maf'ul-nya, atau huruf
b aa' ini adalah s ab ab iyyah (menunj ukkan sebab).
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Kalimat ,X"4q,#llt*U (dan agar dibalasi tiapiiap
dir i t e r hadap ap a yang dike rj akanny a) bisa di-' athf-kankepada'g-r,it,
karena keduanya sama-sama sebagai sebab, sehingga sebab di-'athf-
kan kepada sebab. Bisa juga di-'athf-kan kepada kata yang dibuang,

perkiraannya: Allah menciptakan langit dan bumi agar dengan

keduanya Allah menunjukkan kekuasaan-Nya dan agar dibalasi ....
Bisa juga htxuf laam di sini berfungsi menjadikan.

6i'JE;{ {-, <a* mereka tidak akan dirugikan) maksudnya

adalatr semna airi yung ditunjukkan dengan lataz/n ,$'K {noO+iof
diri) tadi, tidaklah dianiaya dengan pengurangan patrala atau

penambahan siksa.

Allah lalu mengherankan perihal orang-orang kafir, l;ir;t;;t
iii nit@aka pernahkah kamu rnelihat orang yang menjadikan hawa

nafsunya sebagai tuhannya). Al Hasan dan Qatadah berkata, "Orang

kafir itu menjadikan hawa nafsunya sebagai agamanya, maka tidak

ada sesuatu pun yang dicenderungi kecuali dia melakukannya."

Ikrimah berkata, "Dia menyembatr apa yang dicenderunginya

atau dianggapnya baik. Bila dia menganggap baik sesuatu dan hawa

. nafsunya mencenderunginya, maka dia menjadikannya sebagai

tuhannya."

Sa'id bin Jubair berkat4 "Di antara mereka ada yang

menyembah batq lalu bila dia melihat yang lebih baik dari itu, maka

dia membuang yang ada itu dan menyembatr yang lainnya (yang

dianggap lebih baik itu)."

*i!;'61'LV (dan Allah membiarlcannya sesat berdasarkan

ilmu-Nya) maksudnya adalah berdasarkan ilmu yang telah ketahui.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr, Allah
memalingkannya dari pahala berdasarkan ilmu-Nya, bahwa orang itu
tidak berhak memperolehnya.
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Muqatil berkata, "(Maksudnya adalah) berdasarkan ilmu-Nya
batrwa orang itu sesat, karena dia telah mengetahui berhala tidak dapat

mendatangkan manfaat dan mencegah madharat."

Az-Zajjaj berkata, "(Maksudnya adalah) berdasarkan
kebwukan sesuai ilmu-Nya, bahwa orang itu sesat sebelum
penbiptaannya."

Kalimat )t& berada pada posisi nashab sebagai haal
(keterangankondisi)daifa'il-nyaatau.maf ul-nya.

-#i.r#t?'ti (dan Allah telah mengunci-mati pendengaran
dan hatinya) maksudnya adalalL Allah mengunci-mati
pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar nasihat, dan

mengunci-mati hatinya sehingga tidak dapat memaharni petuqiuk. Jf.j
:e-."*e (dan meletakJran tutupan atas penglihatannya), yakni
el..-Job (tutupan), sehingga tidak dapat melihat petunjuk. Jumhur
rnembacanya ijf,g, dengan huruf a/ il dan kasr ah pada huruf ghai n.

Hamzahdan Al Kisa'i membacanya i:1.;O,12tpuhuruf atif dan
dengatfathah padahuruf ghain contohnya ungkapan penyair berikut
ini:

b3lra*bf *''3i #'tr:u #f ',rK'J

"Jilu kau kenalcan tutup kcpadalaa

maka sesungguhrrya alat telah memperdengarkan kecintoan kepadamu

sesaat."

Sementara itrl Ibnu Mas'ud dan Al A'masy membacanya
r,"p"*i qira'ah jumhur, hanya saja dengan fathah pada huruf ghain

[6jL:!]1, dan itu adata]r logat Rabi'atr.

Sementara itu, Al Hasan dan Ikrimatr membacanya dengan

dhammah li:f*)dan itu adalah logat Ukal.
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;11+X.[,t ),*.;3 (makn siapakah yang akan memberinya

petunjuk sesudah Allah [membiarkannya sesatJ), yakni ii &r Jytbt:G{
(sesudah Allah membiarkannya sesat). 6!f'n ful(matra ^rigipo 

l**u
tidak mengambil pelajaran?). Maksudnya, mengambil pelajaran

dengan sungguh-sungguh hingga mengetahui hakikat perihalnya.

Allah & kemudidn menerangkan sebagian kejahilan dan

kesesatan mereka, $!di1l(.$tCeC.li6 (dan mereka berkata,

"Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehi&tpan di dunia saja.').
Maksudnya, kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sedang kita
jalani ifi. VrLfi (kita mati dan kita hidup), yakni kita mengalami

kematian serta kehidupan di dalamnya, dan tidak ada kehidupan lagi

setelah itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, kita
mati dan anak-anak kita hidup.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, kita
menjadi mani yang mati kemudian menjadi makhluk yang hidup.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam ayat ini ada kalimat
yang didahulukan dan dibelakangkan, yakni 'ol{t UrJ (krta hidup dan

kita mati). Demikian juga qira'aft Ibnu Mas'ud. Maksud mereka

dengan ungkapan ini adalah mengingkari pembangkitan kembali dan

mendustakan adanya akhirat.

fif:ffi*-6 (kita mati dan krta hidup, dan tidak ada yang
membinasalan kita selain masa) maksudnya adalah, kecuali melewati

haxi-hari dan malam-malam saja.

Mujatrid bg$ata "Maksudnya adalatr tatrun-tahun dan hari-
hari."

Qatadah berkata, "(Maksudnya adalah) kecuali umur."

Semua pemaknaan tersebut sama.
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-Quthrub 
berkata, "Maknanya adalah, tidak ada yang

membinasakan kita kecuali kematian."

Ikrimatr berkata, "(Maksudnya adalah), tidak ada yang

membinasakan kita kecuali Allah."

*bqq{qt (dan mereka sekali-lati tidak mempunyai

pengetahuan tintang ifz) maksudnya adalah, mereka tidak
mengatakan perkataan itu kecuali karena keraguan, tanpa mengetahui

hakikat yang sebenarnya.

Allah kemudian menerangkan bahwa terlatrimya hal itu dari
mereka bukadah didasarkan pada ilmu, Sjl;-S$q(merelca tidak lain
hanyalah menduga-duga saja), yakni mereka tidak lain hanyalah

orang-orang yang bisanya menduga-duga saja, sehingga mereka tidak
berbicara kecuali berdasarkan dugaan, dan tidak ada yang menjadi
sandaran mereka kecuali itu.

#.€{SA; iF$ (dan apabila dibacakan kepada mereka

ayat-ryat Kami yang jelas) maksudnya adalah, apabila ayat-ayat Al
Qur'an dibacakan kepada orang-orang musyrik dengan terang dan
jelas makna dan petunjuknya mengenai Hari Kebangkitan kembali. rI
'$,rr':K IWEW $6, n -$S;d# i,( G i a* ada b ant ahan dar i me r e tra

selain dari mengatakan, "Dotanglcanlah nenek moyang tmmi jika
kamu adalah orang-orang yang benar.') bahwa kami akan

dibangkitkan kembali setelah mati. Mereka tidak mempunyai alasan

dan pedoman kecuali perkataan batil ini, yang sama sekali bukan
sebagai hujjah. Adapun disebut huiiah hanya sebagai ejekan bagi

mereka.

Jumhur membacanya dengan mel-nashab-kar '#i karena
dianggap sebagai khabar ire dar, ism-nya adalatr !J6"1 fl gelain dari
mengatalian).

244 TAFSIR FATHUL QADIR

I

lt
li
ll
ll
I



Sementara ittr, Zaid bin Ali, Amr bin Ubaid, dan Ubaid bin

Amr membacanya dengan me-rafa'-kan i.id-.,-fi' karena dianggap

sebagai ism'o(,

Allah & kemudian memerintahkan Rasulullah # ,rtuk
menjawab mereka, #:A,i (katakanlah, "Allahlah yang

menghidupkan kamu.'), yakni di dunia. 'K4? (ke.mudian mematikan

kamu) ketika habisnya ajal kamu. 'ili! 6-SLKLL? $etulah itu
mengumpulkan lcamu pada Hari Kiamat) dengan pembangkitan

kembali dan pengumpulan. ,L:i{ Oang tidak ada keraguan

padanya) dalam pengumpulan kalian semua, karena Dzatyatg kuasa

memulai penciptaan, kuasa pula untuk mengulangi penciptaan

tersebut. '6$'{*$}31:#3 (akan tetapi lcebanyakan manusia tidak

mengetahu| hal itu, maka terjadilah keraguan pada mereka mengenai

kebangkitan kembali setelah mati, lalu mereka menepisnya untuk

mengemukakan alasa[-alasan yang lebih rapuh daripada sarang laba-

laba. Jika mereka mau memperhatikan secara saksama, niscaya

mereka dapat mencapai pengetatruanyang meyakinkan, dan hilanglah

dari mereka keraguan itu, sehingga jiwa mereka menjadi tenteram dari

cengkraman keraguan dan kebingungan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, j'i1(;,iiiQ;;A;'j Qremudian Kami iadikan kamu berada

di atas suatu syariat [peraturanJ dari urusan agama itu), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) di atas petunjuk dari perintah agama-Nya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,

#A; lG & $taitu soma antara kehidupan dan kematian

mereka), dia berkat4 "Orang yang beriman adalah yang beriman di

dunia dan di akhirat, dan orang yang kafir adalah yang kafir di dunia

dan di akhirat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Al Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dar'i Ibnu Abbas,
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mengenai firman-Ny4 fjfiyiiiyi;i;l (matm pernahkah kamu

melihat orang yang menjadiknn hawa nafsunya sebagai tuhannya),

dia berkata, "Maksudnya adalah orang kafir yang menjadikan

agamanya tanpa petqnjuk dan bukti dari Allah. )ei!;'61';;Yt(dan Atlah

membiarlrannya sesat berdasarkan ilmu-Nya), yakni membiarkarrnya

sesat, sebagaimana telah ada dalam ilmu-Nya yang terdahulu."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Dulu ada orang Arab yang menyembah batu, bila

dia menemukan batu'yang lebih bagus dari'batu yang disembahnya

maka dia mengambilnya dan membuang batu yang lama. Allah lalu

menurunkan ayat, idj,,rlytit ;; A-41 (maka pernahkah kamu melihat

orang yang menjadikan howa nafsurrya sebagai tuhannya)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata 'Orang-orang jahiliyah

berkata, 'sesungguhnya kami dibipasakan oleh siang dan malam'.

Allah lalu berfirman, l3fi$fi*-663;6ti6r?1aCt'l6 (Dan

merelrn berkata, 'Kehidupan ini tidak lain harryalah kehidupan di

dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang

membinasalan kita selain masa'. (Qs. Al Jaatsiyah Vsl: 20 Allah

berfirman, 'Anak Adam menyakiti-Ku dengan mencela masa, padahal

Akulah masa. Di tangan-Ku segala urusan, Alu membolak-balikkan

siang dan malam."'

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya menwayatkaq dari hadits

Abu Hurairah: Aku mendengar Rasulullatr $ bersabda: ,ht? Xirr jd
jr-$lt 1.}il' +lf ,?\i "rt*r,!;i,tt vft, iilt'-,l;-i'sT iir,t"rf (Altah &
berfirman, "Anak Adam menyakiti-Ku dengan mencela masa, padahal

Akulah masa. Di tangan-Ku segala urusan, Alat membolak-balilckan

siang dan malam.").33

" Mutta|aq'alaih.
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GJySr #. gi-raa\ i6 iiJWG o-iai a$ ;"i

r'ii@E'bJz,i{@ ;A:$JF iikAefiK,;s
ff; @'b#:; Ku L,fi Ket;yr1 W UGg

t;rt'i at 1fi A f# ;iL+'ii c;A$iW W( <r"$

'g' ifu6 fE" i{f ,?)', K iifr W3ii r;?' ry
.s2 iY * A qi L,6b?; ;'l''|'l,Y Ji.ri6@,yj Cj

cLq"#6;

'"qi; K"K':iiA|,tri 6i#46(yff_AlW

6ffi a$ qsi:t{,;davr' ;g #;{' ts ;I't

a{6}{fifr3 'rylirt 5,6'ii {iu vitAi 5? 1fr ;ry

A:ii1,'ffiKl

@ ; i 3.A'fi|6$ ti o. lil,tl
'(Dan hanya kepunyaan Allah keraiaan langit dan buml Dan pada

hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-

orang yang mengerjakan kebatilan. Dan (pada hari itu) kamu lihat

tiap-tiap umat berlutul Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat)

buku catatan amalnya Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap

HR. Al Bukhari (4526) dan Muslim (411762).

3# b; K ri6t $i6' tr; "f;;
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apa yang telah kamu keriakan, (Allah berft.rman), 'Inilah kitab

(catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar.

sesungguhnya Kami telah menyutuh mencatat apa yang telah kamu

kerjukan'. Adapun orang-otang yang beriman dan mengeriakan

amal yang shalih, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke

dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yilng nyata Dan

adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan), 'Maka

apakah belum ada ayat-ayat-Kuyang dibucakan kepadamu lalu

kamumenyombongkandiridankamujadikaumyangberbuat
dos a?, D an apabila dikatakan (kep adamu),'s es ungguhny a j anji

Attah itu adalah benar, dan Hari Berbangkit itu tidak ada keraguan

padanya,, niscaya kamu meniawab, 'Kami fidak tahu apakah Hari

Kiamat itu, kami sekati-kati tidak lain hanyalah menduga-duga

saja, dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya)'. Dan nyatalah bagi

mereka keburukan-keburukan dari apayang mereka keriakan, dan

mereka ditiputi oleh (adzab) yang mereka selalu memperolok-

olokanny* Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada hari ini Kami

melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan

(dengan) harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan

kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Yang demikian itu,

karena sesungguhnya kamu rueniadikan ayat-ayat Allah sebagai

olok-olokan dan kamu telah ttitipu oleh kehidupan dunia, maka

pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula

mereka diberi kesempatan untuk bertobal Maka bagi Allahlah

segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam-

Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi, Dialah Yang

Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana'"

(Qs. Al JaatsiYah l45lt2747)
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Setelah Altah @ menyebutkan alasan orang-orang musyrik dan

jawaban atas mereka, selanjutnya Allah menyebutkan kekhususan-

Nya dalam kerajaan, ,ifi3,fii i$iti (dan hanya kepunyaan Allah

lrerajaan langit dan bumi). Maksudnya adalah, hanya Allah yang

mempunyai kekuasaan bertindak di dalam kerajaan langit dan bumi,

tidak ada seorang pun dari para hamba-Nya yang menyertai-Nya'

Altah lalu mengancam para pelaku kebatilan dengan

berfirman, 6i4:$3A-#:;-'r;gfij;i5-3 (dan pada hari terjadinva

lrebangkitan; akan rugilah pada hari itu orang-orang yang

mengerjalran kebatilan), yakni orang-orang yang mendustakan, kafir,

dan bergantung kepada kebatilatr-kebatilan. Pada hari itu akan tampak

kerugian merek4 karena mereka menuju neraka. 'Amil pada?Tadalah

fr, dan .;j:- sebagu badat darinya, sementara tarrwin-nya sebagai

pengganti dari mudhaf itaih yang ditunjukkan oleh apa yang di-

idhafah-kankepadanya yang menggantikan itu, sehingga perkiraannya

adalah 'ar-Ur iF ?y.bt-Ut iF {f.:(dan pada hari terjadinva

kebangftitan adalah hari terjadinya kebangkitan), sehingga ini adalah

bentuk badal penegas.

Pendapat yang lebih tepat adalah, 'amil padai:i- adalah i-tii,

yakni bvUt ?# iilUJ it <a*thanya kepunyaan Allah hari

terjadinya kebangkitan) , dan -bii-sebagai ma'mul untuk ;flI,
'Up'AKr;;; (dan [pada hari ituJ lcamu lihat tiap-tiap umat

berlutut). Khithab ini untuk setiap orang yang layak baginy4 atau

untuk Nabi $. i-lli adalah i W' (umat agama). Makna {$9 aaauA

i:91t;X,sedangkan !p-:3 adalah orang yang tidak menyenhrh tanah

kecuali kedua lututnya serta ujung-ujung jari kakinya, dan itu terjadi

saat hisab.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna '49 aaaUU'eJ*tJ

(berkumpul).
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Al Farra berkata, "Maknanya ad4lah, dan (pada hari itu) kamu

lihat tiap-tiap pemeluk agama berkumpul."

Ikrimah berkata, "(Maksudnya adalah) berbeda dari yang

lainnya."

Muarrij berkata, "Maknanya dengan logat Quraisy adalatr

tunduk."

Al Hasan berkata, "(Maksudnya adalatr) bertelark (bertumpu)

pada lutut. ,Lrir artinya duduk bertopang pada lutut. Dikatakan - t4
.a . .t'. t
V t t:t* - ,r*.'t g4'-apabila duduk bertopang pada lutut."

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan ini tidak menafftan

makna lain untuk lafazh ini dalam bahasa bangsa Arab, karena

memang menurut bahasa orang Arab, i:lStt i"guberarti kumpulan dari

segala sesuatu. Contohnya adalatr ucapan Tharfah ketika

menggambarkan dua l<uburan,

. ct , -t . o

):b- ?-3.t;bi.t f i.trb # taiJL qtj'U U:h 
" 
j

, L. tt. l- , .

"Kant'lihat dua gundukan tanah di atas keduanya,

b agailran I emp enganJempengan penutup dari lempenganJ empengan

yang kokoh."

Zhahimya ayat tersebut menunjukkan bahwa sifat ini didami
oleh setiap umat, tidak ada perbedaan antara umat-umat pemeluk

berbagai agama yang mengiluti rasul-rasul dengan para pelaku

kesyirikan.

Yahya bin Salam berkata, "Ini khusus bagi orang-orang kafiir."

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan ini ditegaskan oleh

firman-Ny4 66t6,14k @ap+tap umat dipanggil untuk [metihatJ
buht catatan amahrya), dan berdasarkan firman-Nya yang akan

dibahas nanti, Wf,6.fieT (adapun orang-orang yang beriman).
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Makna (s6y adalah, melihat kepada Kitab yang diturunkan

kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah l;*l jt
gtl}I (melihat kepada buku catatan amalnya).

-, Pendapat lain menyebuttcan, bahwa maknanya adalatr, melihat

kepada penghisabannya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makannya adalah Lauh

Matrfuztr.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Jumhur membacanya i\k, dengan rafa' karena sebagai

mubt ada', dan khabar-ny a $i.
Ya'qub Al Hadhrani membacanya dengan nashab tff ,,[JI

karena sebagai badat dr-i AAk.

6#fful#iA( @aaa hari itu kamu diberi balasan terhadap

apa yang telah kamu kerjakan) maksudnya adalah, dikatakan kepada

mereka, "Pada hari ini kalian diberi balasan sesuatu dengan apa yang

telah kalian perbuat, yang baik maupun yang buruk."

ffi&A-6$r, (fAllah berfirmanJ, "Inilah Kitab

[catatanJ Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar). lnr
termasuk kelanjutan apa yang dikatakan kepada mereka, dan yang

mengatakan ini adalatr m.alaikat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu berasal dari perkataan

Allah S, yakni bersaksi atas mereka, dan ini merupakan bentuk kata

pinjaman. Dikatakan rr(. ?$irOlJ (buku ini mengatakan demikian),

yakni menerangkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka membacanya lalu

mereka ingat dengan perbuatan mereka, maka seakan-akan Kitab
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(catatalbuku) itu menceritakan kepada mereka hal yang sebenarnya,

tanpa penambatran dan pengurangan.

Posisi A adalah nashab sebagai haal (keterangan kondisi),

atau rafa' sebagai Hrubar lain dari kata penunjuk. Sementara itu,
kalimat i'# iKY WKE; ltrtungguhnya Kami telah menyuruh

mencatat apa yang telah kamu kerjalmn) sebagai alasan penuturan

dengan benar itu, yakni "Kami perintahkan malaikat untuk mencatat

amal perbuatan kalian. Mencatatnya dan menetapkannya atas kalian".

Al Wahidi berkata, "Mayoritas mufassir mengatakan bahwa

pencatatan ini dari Lauh Mahfuzh, karena malaikat mencatat darinya

setiap tahun mengenai perbuatan-perbuatan manusia, lalu mereka

mendapati itu sesuai dengan yang mereka ketatrui, sebab aL :"}!Ii
(malsudnya secara harfiyah berarti menyalin; copy) [yakni dari

'#l hanya terjadi dari asalnya"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, Kami
perintahkan malaikat untuk r.nencatat apa-apayang kalian kerjakan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa setiap hari malaikat

mencatat perbuatan para hamba. Lalu ketika mereka kembali ke

tempat mereka, mereka menyalin darinya yang berupa kebaikan-

kebaikan dan keburukan-kebr:rukan, serta meninggalkan (yakni tidak
menualit) hal-hal yang mubah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa apabila malaikat

mengangkat amal pebuatan para hamba kepada Allah &, maka Allah

& memerintahkan untuk ditetapkan di hadapan-Nya mana yang

mendapat pahala dan mana yang mendapat siks4 serta digugurkan
(dihapuskan) darinya amal perbuatan yang tidak mendatangkan pahala

dan tidak pula siksa.

.#; a& ;#rii*s.tiattj4$(6-5ift (adapun orans-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, malm Tuhan
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mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya), yakni 'l'-yit
(surga).

Demikian perincian perihal kedua golongan itu. Jadi, orang-

orang beriman itu Allah masukkan ke dalam surga dengan rahrflat-

Nya. i.r)! (Itulah), yakni masuk surga itu adalah ',4:S3frfi
(lrebbruntungan yang rryata), yakni yang jelas dan nyata

K* #,Ef. K ifr r;Keji (Y @an adapm or(ms-orans yans

lrofi, firepada mereka dilcatakanJ, "Malco apakah belum ada ayat-

ayat-Ku yang dibacatcan kepadamu.') maksudnya adalalL Af; e',Sud
(lalu dikatakan itu kepada mereka). Ini merupakan kalimat tanya yang

mengandung celaan, karena para rasul telah datang kepada mereka

dan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, namun'mereka

mendustakannya dan tidak mengamallonnya.

'*j6"gt'ii.Kr6 (lalu kamu menyombongkon diri dan lamu
jadi kaum yang berbuat dosa) makstrdnya adalah, kalian

menyombonglan diri dari menerimanya dan dari beriman kepadanya,

sehingga kuliql tennasuk orang-orang yang berbuat do.s1 l,r.r+)i
adalah Llt-;ifi (pendapatan), dikatakan !+f *; rrj (tulT
pendapatan keluarganya) apabila si fulan ini sebagai #]l i#tg
(pencari nafl<ah keluarganya). Jadi, ?lradalah orimg yang mendapat

dosa karena melakukan kemaksiatan.

"3:i't'"6iy.f;,.it$ (dan apabila dikatakon [kepadamuJ,

"sesungguhnya janji Allah itu adalah benar.') maksudnya adalah

janji-Nya untuk membangkitkan kembali dan menghisab, atau hal-hal

mendatang yang dijanjikan-Nya itu pasti terjadi. |^;tfi (dan Hari

Berbangkit frz) maksudnya adalatr Hari Kiamat, *.5.r* $idak ada

keraguan padanya), yakni pada kejadiannya. r.

Jumhur membacanya 2il3t, dengan rafa' sebagu mubtiiila',

alau di- 'athf-kankepada posisi tsm'i:;.
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Sementara itu, hamzah membacanya dengan nashab FbLi\l
karena di-' athf-tan kepada i im'(t!.

''^;)Ai(,s2iY'$ {nitrolo kamu meniawab, "Kami tidak tahu

apalah Hari Kiamoift .') maksudnyl adalah, kami tidak tahu "s,'t !f
tu4 (apa itu Hari Kiamat?). 6$:fi ol(trami seknli-kali tidak latn

hanyalah menduga-duga saja), yakni hanya mengira-ngira dan

mengkhayalkan saja.

Al Mubarrad berkata, "Perkiraannya: 6 iitt'Il '*;'"\(kami

sekali.kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannyut F6'lf olij i'f

t$bfu Gami sekali-kali tidak lain hanyalah mendugabahwa kalian

hanya menduga-duga).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa t-Li *"rgandung makna

'JJ;;6 (meyakini), yakni kami tidak meyakini itu kecuali hanyalah

dugaan, bulen sebagai pengetatruan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dugaan mempunyai sifat

perkiraan, yakni kecuali dugaan yang jelas.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa i-iJt bermakna ilmu dan

keraguan, maka seakan-akan mereka berkata, *Kami tidak mempunyai

keyakiiran kecuali keraguan."

a,];A,:;i(it (dan kami sekali-luli tidok meya6ni[nya|),

yakni kami tidak mempunyai keyakinan akan hal itu, dan tidak ada

pada kami kecuali dugaan bahwa kiamat itu akan datang.

lliCit/pfg (dan nyatalah bagi mereka keburuknn-

lreburulcan dari apa yang merelca fterjaknn) maksudnya adalah,

tampak bagi mereka keburukan-keburukan dari perbuatan-perbuatan

mereka dalam bentuk apa adanya.

6iF-+!i(Y *3{3 (dan mereka diliputi oleh [adzabJ yang

merelm selalu memperolok-ololannya) maksudnya adalah, meliputi
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mereka dan menimpa mereka sebagai balasan perbuatan-perubatan

mereka, yaitu mereka masuk neraka.

6;'K;-$# ?Kfiili J;j (dan dikatatrnn pnpoa, merekaJ,

"Pada hari ini Kami melupakan kamtu sebagaimana kamu t\tah

melupalran pertemuan [denganJ,harimu inl) maksudnya adalah, f$iiii
tinggalkan kalian di dalam neraka sebagaimana kalian meninggalkan

amal untuk hari itu.

Di-idhafah-kannya i6tr rcpaaa iijr lsehingga meqiadi K.;-nl
adalah sebagai perluasan, karena ini merupakan bentrrk idhafah

kepada sesuatu yang terjadi padanya.

",Atgg 
(dan tempat kcmbalinu iatah neraka) maksudnya

adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang akan kalian diami. 6j
ir#;K (dan lamu sekali-kali tidak memperoleh penolong) yang

akan menolong kalian dan melindungi kalian dari adzabnya.

ti6l*t|;!;flifi13y' Oans demikian itu, karena

sesungguhnya lamu menjadikan ryat-ayat Allah sebagai olok-olokan)

maksudnya adalah, adzr;b itu disebabkan kalian telah menjadikan Al

Qtrr'an sebagai olok-olokan dan permainan. $aXi',j:$#fi (dan kamu

telah ditipu oleh kehidupan dunia), teperdaya oleh perhiasannya dan

kebatilan-kebatilannya, sehingga kalian mengira tidak ada negeri

selairuryq dan tidak ada pembangkitan kembali setelatr kematian.

. W:oF;-{iA6 (matra pada hari ini mereka tidak dikeluarkan

dari nerakn), yakni )Jt'U (dari neraka). Jumhur membacanya 'o-i}!.

dengan dhammah pada huruf yaa' datfathah pada huruf raa' dalatrt

bentuk mabni lil maful ftalimat pasi| untuk ghaibah (orang ketiga)

guna menghinakan mereka. 6fiSi @an tidak pula mereka

diberi lresempatan-untuk bertobat), yakni tidak dimintai kerelaan dan

tidak diminta untuk kembali kepada ketaatan terhadap Allah, karena

mereka sudah berada pada hari yang tobat tidak lagi diterima dan

alasan tidak lagi berguna.
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-4i{J1:,i.'&-SlliiqirAi!,-,'.'33;t$(matrabagiAllahlahsegala

puji, Tuhan langit dan Tuhan bu.mi, Tuhan semesta alam). Tidak ada

yang berhak terhadap ujian selain-Nya. Jumhur membacanya J,t,

dengan jarr dr ketiga tempatnya sebagai sifat untuk lafazir. Ar.

Seme.ntara itu, Mujahid, Humaid, dan Ibnu Muhaishin membacatya

dengan ,alb' laj) di ketiga tempathya karena dianggap sebagai

mubtada-,yakni ... crt:j;rt',4'$@ialatr Tuhan langit ...).

"8VEgal4{ffi'1i @an bagi-Nvalah keagungan di tangit

dan di bymi) maksudnya adalah kemuliaan, keagungan, dan

kekuasaan. Dikhususkannya penyebutan langit dan bumi adalah

karena tampaknya hal-hal tersebut pada keduanya. iSA1|,A\p
(Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana), yakni Yang Maha

Perkasa di dalarn kekuasaan-Nya, sehingga tidak ada yang

mengalatrkannya, lagi Maha Bijaksana dalam segala perkataan-Nya,

perbuatan-Nya, serta ketetapan-Nya.

Sa'id bin Manshur, Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az-

Zuhd,Ibnu Abi Hatim, dan AI Baihaqi dalam Al Ba rs meriwayatkan

dari Abdutlah bin Babah, dia berkata: Rasulullah $ bersabd1 ';fi-t
cp.t+'n4+ it:i Ttdur'nh1l 6eakan-alcan alat melihat lcalian dengan

onggolrant di lur Jahanam dalam keadaan berlutut). Sufyan lalu

membacakan ayat'a;;$Kr;S (dan [pada hari ituJ knmu lihat tiap-

tiap umat berlutut).34

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai

firman-Nya, 'irSA':?r;S (dan [pada hari ituJ lmmu lihat tiap-tiap

umat berlutut), dra berkata, "Setiap umat bersama nabinya, hingga

Rasulullah S datang di atas suatu onggokan yang di atas para

makhluk, maka itulah kedudukan yang terpuji."

3a Disebu*an oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41152) dari hadits Abdullatr bin
Babah, dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim se0ara mursal.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, eu6* a"6"{6 (inilah kitab fcatatanJ Kami vang

menuturkan terhadapmu dengan benar), dia berkat4 "Itu adalah

Ummul Kitab (induknya kitab), di dalamnya terdapat (catatan) amal

perbuatan manusia. i'i1:' KY WKly(sesungguhnya Kami tdah

menyuruh mencatat apa yqng telah lcamu fterjakon). Mereka adalah

para malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia"

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

dengan maknanya secara panjang lebar: La"lu seorang lelaki berdiri

dan berkata, *wahai Ibnu Abbas, kami tidak memandang ini dicatat

oleh malaikat setiap hari dan malam." Ibnu Abbas lalu berkata,

"sesungguhnya kalian bukan orang-orang Arab. Kv'i;-AKet
(,jLi, (sesungguhnya Kami telah merryuruh mencatdt apa yang teloh

lramu fterjatran). Tidak adz sesuatu pun yang disalin (dicatat)

melainkan dari sebuah kitab."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya

Ibnu Jarir meriwayatkan daxi Ali bin Abi Thalib, dia berkata,

"sesungguhnya malaikat turun setiap hari dengan membawa sesuatu

yang mereka catatkan padanya amal perbuatan manusia-"

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Umar

menyerupai apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, dia berkat4 "Para malaikat penjaga (penyerta

manusia) mencatat atau menyalin dari Ummul Kitab apa yang

diperbuat oleh manusia. Jadi, sestrngguhnya manusia melakukan apa

yang dicatatkan (disalinkan) oleh malaikat dari Ummul Kitab."

Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas, dan

dia menilainya shahih.
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Ath-Thabarani juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini,
dia berkata" "Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat-Nya

untuk mencatatl<an (menyalinkan) dari tahun itu, pada bulan

Ramadhan, pada malam qadar, yaitu tentangaptapayang akan terjadi

di bumi hingga saat seperti itu pada tahun berikutrya. Jadi, para

malaikat yang ditugaskan Allah menjaga para makhluk datang silih
berganti pada sore hari setiap Kamis. Lalu mereka mendapati apa

yang dibawakan oleh para malaikat penjaga itu sesuai dengan kitab

mereka, tidak ada penambahan dan pengurangan di dalamnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,'K;-i@Hi"$tiiA
l:i6 @ada hmi ini Kami melupaknn komu sebagaimana lcamu telah

melupalran pertemuan [denganJ harimu ini),. dia berkata,

"(Maksudnya adalah), Kami membiarkan karru."

Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majatr, Ibnu

Mardawai\ dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifot

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah *
bersabda,._ tl>ti g15S,p,$\t'e;uiry, gr t iU-;$ii, |Ilui1'l:q fu ',5 *-
16' .J iiili ffi (Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ber/irman,

"Kesombongan adolah serban-Ku dan keagungan adalah kain-Ku.

Jadi, bmangsiapa menyaingi-Ku pada salah satunya, akan Aht
c ampakkan ke rur aka) ."3s

t'shohth.

HR Abu Daud (4090); Ibnu Majatr Qla}l); Muslim (lDO23) daxi hadits Abu
Hurairah dengan lafazh:'$b'*r),J|p,liritic;$iijr:l'nst (kcmuliaan adalah kain-Nya

dan kesombongor adalah serban-Nya. jadi, barangsiapa menyaingi-Ku maka Aht
akan menga&abnyo).
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SURAH AL AEQAAF

Suratr ini terdiri dari tiga puluh empat ayat. Ada juga yang

mengatakan tiga puluh lima ayat. Ini surah Makkiyyah.

Al Qurthubi berkata, "Ini (bahwa surah Al Ahqaag adalah

surah Makiyyatr) menurut pendapat semua ulama"

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-

Zubur, keduanya berkata, "Surah haa miim at Abqaaf diturunkan di

Makkah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Adh-Dharis dan Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah *b
membacakan kepadaku suratr Al Alqaaf, lalu ada orang lain yang

membacakannya, namun bacaannya berbeda, maka aku bertanya,

'Siapa yang membacakannya kepadamu?' Dia menjawab, 'Rasulullah

*&'. Aku berkata lagi, 'Demi Allah, sungguh Rasulullah *b telah

membacakannya kepadaku tidak demikian'. Kami lalu menemui

Rasulullah #i, aku berkata, 'Wahai Rasulullalu bukankah engkau telah

membacakan kepadaku demikian dan demikian?' Beliau menjawab,
oBenar'. Orang lain tadi berkata, 'Bukankah engkau telah

membacakan kepadat<u demikian dan demikian?' Beliau pun

menjawab, 'Benar'. Lalu berubahlah rona wajah Rasulullah @, d*
beliau bersabd4 W oS ",F u-ii 69 ;6 6 t;<+ )"r't ,F i:fl.
/y*!t-,. (Hendalotya masing-masing dari kalian berdua membqca
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sesuai dengan yang dia dengar, karena sesungguhnya telah binasa

orang-orang sebelum kalian l<nrena perselisihan)."36

"afiO;'l*-+

'qw$c ijJ ii pi u siiv ir\,i, @ s*;

J i'i gi eVJi;4M#'' @ <4-+6fL oy4".

i*tib @ -"j* ryff e ;; r:s! ; tyii 4r5.$

# tfr): # &ritj @t66;6.66 {Gt I r},( agt

s"xa sj6J @ arursf{vu ffi weSi u
.* if 721'&,$ q )S|"?* A A $tr{;f,fi.l,J o1-

?:iv
I

;/;i3fi'A7K+;d;,93i-";rt4KYS

'u shohth-
Dikeluarlcan oleh Al Hakim Qn23), dia berkat4 "Hadits ni shahih, namun

keduanya (Al Buf&ari dan Muslim) tidak meneluarkannya dengan redaksi ini."
Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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3.$ J ;c\-Y, eyt;j-(, J t J ;yK$, o, ffi-( "$t; ;
@aj

"Haa Miint Diturunkan kitab ini dari'Allah Yang Maha Perkosa

lagi Maha Bijaksana Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan

apayang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang

benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan ordng4rang yang

kalir beryaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang qpayang kamu

sembah selain Allah; perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah

mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat

(dengan Altah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepadaku Kitab
yang sebelum (Al Qur-an) ini atau peninggalan daripengetahuan

(orang-orang dahutu), jika kamu adalah orang-orang yang benar'.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah

. sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat

memperkenankan (doanya) sampai Hari Kiamtt dan mereka lalai
dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia

dikump ulkan (p ada Hari Kiamat) nis cay a s embahan-s embah an

mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkaripemuiaan-
pemujaan mereka Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat

Kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari

kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka,'Ini adalah

sihir yang nyatat. Bahkan mereka mengatakan, 'Dia (Muhammad)

telah mengada-adakannya (Al Qur'an)'. Katakanlah,'Jika aku

mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit

pun mempertahankan aku dari (adzab) Allah itu Dia lebih

mengetahui apa-apayang kamu percakapkan tentang Al Qur'an
itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan

Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.
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Katakanlah, 'Aku bukanlah rasulyang pertama di antara rasul-

rasul, dan aku tidak mengetahui apayang akan diperbuat

terhadaphu dan tidak (pula) terhadapmu Aku tidak lain hanyalah

mengikuti apa yang diwahyukan kepaddaku, dan aku tidak lain

hanlalnh seorang pemberi peringatan yang memberi penielasan'."

(Qs. Al AEqaaf [46]: 1-9)

Firman-Nya,

Diturunlran Kitab ini
y-,fi 6tixs(X&n@,.'- (Haa Miim.

Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana). Pembahasan tentang ini telah dipaparkan secara gamblang

dalam surah Ghaafir dan setelahnya, serta telah kami kemukakan juga

segi i'rab-nya, besertra keterangan tentang mana yang benar, bahwa

pembukaan-pembukaan suratr yang mengandung kata-kata

mutasyabih itnunya harus diserahkan kepada Dzat yang

menunrnkannya.

T{it 3,i4itqfri6f( (Kami tiada menciptakan langit dan

bumi dan apa yang ada di antara lceduanya) maksudnya adalah semua

maktrluk yang ada di antara keduanya, ,*U$ (melainkan dengan

ftujuanJ yang benar). Ini pengecualian total dari semua keumuman

kondisi, yakni: melainkan sebagai penciptaan yang diliputi dengan

tujuan yang benar, sesuai kehendak Allah.

Kalimat J:.3 b\ (dan dalam waldu yang ditentulcan) di-'athf-

kan kepada 
-6it,yaticri ,;'i ,fvrt'rdr: i! (melaintan dengan [tujuan]

yang benar dan waktu yang ditentukan). Ini berdasarkan perkiraan

adanya mudhaf yarrg dibuang. Waktu yang ditentukan ini adalah Hari

Kiamat, karena saat itulah berakhirnya langit dan bumi serta segala

apa yang adapada keduanya, lalu diganti dengan bumi dan langit yang

lain.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

waktu yang ditentukan adalah berakhimya waktu segala makhluk.

Su
dari
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Pendapat yang pertama lebih tepat. Ini mengisyaratkan akan

terjadinya Kiamat dan berakhirnya masa dunia, dan bahwa Allah tidak

menciptakan makhluk-Nya becara sia-sia tarrya tujuan, .melainkan

untuk mendapatkan pahala dan siksa. :,

-ot5;UtSU$iilt; (dan orang-orang yang finfi,

berpaling dari apa yang diperingatkan kepada merelca) maksudnya

adalah dari apa yang diperingatkan dan dipertakutkan kepada mereka

di dalarn Al Qur'an, yaitu pembangkitan kembali, hisab, dan

pembalasan. Mereka berpaling dari itu dan tidak mempercayainya. tl

pada kalimat l$$'€7 (dmi apa yang diperingatkan kepada mereka)

bisa sebagai maushul datmashdar.

$l yi u 5i"3V {tt\ ii Qrat akant ah,' nT er an gkanl ah kc p a d a lat

tentang apa yang kamu sembah selain Alldlr') maksudnya adalah,

beritahu aku tentang berhala-berhala yang kalian sembah selain Altah.

,iii'2w$C i;J Qterlihatkantah kepadoku apakah yang telah

merelra ciptakan dari bumi ini),yakaiapa yang telah mereka ciptakan

dari itu?

Kalimat ,;i1 putitotnonlah kepadah) bisa sebagai penegas

. kalimat fi;J Qerangkanlah kepadah), yakni beritahukan kepadaku

dan perlihatkanlah kepadaku. Mafut kedua aari i-;3 adalah W$C
(apatmh yang telah mereka ciptakan). Bisa juga 4# U"t * sebagai

kalimat penegas, melainkan sebagai bentuk pendebatan, karena f{;}
(terangkanlah kepadaht) memerlukan maful (obje$ kedua, dan

demikian jug a,riJ Qtertihatlcantah kcpadah).

,2fi143;{{ A*" adakah mereka berserikat [dengan
Allahl dalam [penciptaanJ langit?). il di sini pemutus, dan

diperkirakan sebagai Jj serta hamzah (partikel tanya). Maknanya

adalalr t*+ i' tk'e;-iif # @ahkan, apakah mereka merniliki

keikutsertaan bersama Allah dalam [penciptaan]nya?). Kalimat tanya

ini sebagai bentuk kecaman dan ejekan-
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I:tS # ui$.,qi;1 (bawalah trepadatu Kitab yang sebelum

[Al Qur'anJ rnf) pembungkarn bagi mereka dan untuk menunjukkan
kelematran serta ketidakberdayaan mereka untuk mendatangkan itu.
Kata penunjuk ii6 menunjukkan Al Qur'an, karena Al Qur'an telah
menyatakan batilnya syirik, bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada

sekutu bagi-Nya, dan Kiamat adalatr benar, tidak ada keraguan
padanya. Jadi, apakah orang-orang musyrik itu memiliki Kitab yang

menyelisihi Kitab ini? Atau memiliki hujjah yang menafikan hujjah
ini?

*-u i;gli (atuu peninggalan dari pengetahuan [orang-
orang dahuluJ). Disebutkan dalam Ash-Shibab "*-,i:61j latau
peninggalan dari pengetahuan [orang-orang dahulu) yakni '$ry.
(peninggalan dari itu), demikianjuga ;,;r\i.-

Ibnu Qutaibah berkata, "Maksudnya adalah ',il3\i *'n ry
(peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahrrlu)."

Al Farra dan AI Mubarrad berkata, "Maksudnya adalatr apa
yang ditinggalkan dari Kitab-Kitab orang-orang terdahulu.,,

Al Wahidi berkata, "Demikian makna pendapat paru
mufassir."

Atha berkata, "(Maksudnya adalah), atau sesuatu yang kalian
dapati dari seorang nabi sebelum Muhammad $."

Muqatil berkata, "(Maksudnya adalatr), atau suatu riwayat dari
ilmu yang berasal dari para nabi."

Az-Z.ajjaj berkata, *'ritt.d adalah tanda. iiufti adalah bentuk
mashdor, seperti halnya kata zLttrTJr aan LqJ.lt, asalnya dari;jti
(bekas; jejak). Dikatakan t:r:t 5i1sl ti:51- lJi - c"+r' 'oji apabita
Andamenemukan perkataan itu dari selain Anda."

Jumtrur membacanya -r|C\ dalam bentuk mashdar seperti
halnya ka,ahv3r aan L63.tr. 

-
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Ibnu Abbas, Zaid bin Ali, Ikrimah, As-Sulami, Al Hasan, dan

Abu Raja' membacanya dengatfathah pada huruf hamzah da1. tsaa'

tanpa hwuf ali.flg$1.

Sementara itu, Al Kisa'i membacanya i:;t,dengan dhammah

'pada huruf hamzah dan suhtn pada huruf tsaa'-

<g-#iL oL 7il@ pamu adalah orang-orang yang benar)

dalam pernyataan yang kalian nyatakan itu, yaitu perkataan kalian

bahwa Allah memiliki sekutu namun katian tidak mendatangkan suatu

bukti pun dalam hal itu, maka jetaslah batilnya perkatrian kalian itu

berdasarnya adanya bukti-bukti 'aqli dan naqli yang menyelisihi itu."

A,*#-J n fi s;'u?4,i"36Ui (dan siapatrah vans

lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahai

selain Allah yang tiada dapat memperkenankan [doarryaJ) maksudnya

adalah, tidak ada seorang pun yang lebih sesat dan lebih jahil darinya

karena dia berdoa kepada yang tidak dapat mende,ngar, maka

bagaimana mungkin dia mengharapkan pengabulan, apatagi untuk

mendatangkan manfaat atau mencegatr madharat? Jadi, jelaslatr orang

ini adalah orang yang paling jahil dan palng sesat. Pertanyaan ini

sebagai kecaman dan celaan. Kalimat '*ii,;6y (sampai Hari

Kiamat) menunjukkan batas akhir tidak adanya pengabulan atas doa-

doa itu.

lrJry,r{Atf'eKt {ao, mereka lalai dari [memperhatilcanJ doa

mereka). Dhamir yang pertama untuk berhala-berhalq sedangkan

dhamir yang kedua untuk penyembatrnya. Maknanya yaitu, berhala-

berhala yang mereka seru tidak mempedulikan mereka, karena

berhata-berhala itu tidak dapat mendengar dan bepikir, sebab berhala-

berhala itu hanyalah benda. Penggunaan bentuk jumak pada kedua

dhamir ini berdasarkan makna |J, dan diperlakukannya berhala-

berhala itu seperti sesuatu yang berakal didasarkan pada anggapan

orang-orang musyrik bahwa berhala-berhala itu berakal-
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itSA'{6{i6i$tiy (dan apabila manusia dihtmputkan [pada
Hari KiamatJ niscaya'sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh

mereka) maksudnya adalah, apabila manusia para penyembah berhala

itu telah dikumpulkan kepada berhala-berhalanya, maka berhala-

berhala itu menjadi musuh bagi mereka. Mereka saling berlepas diri

dan saling menyalatrkan sesama mereka,

Tadi telah dikatakan, bahwa Allah menjadikan kehidupan pada

berhala-berhala itu, lalu berhala-berhala itu mendustakan mereka (para

penyembahnya)

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

berhala-berhala itu mendustakan mereka dan menentang mereka

dengan ungkapan kondisi, bukan dengan ungkapan perkataan. Adapun

para malaikag Al Masih, l)zair, dan para syetan berlepas diri dari para

penyembah mereka pada Hari Kiamat, sebagaimana firman Allah #,
6:a#-(6yV'W'aifWS (Kami menyatalcan berlepas diri [dari
merekal kcpada Engkau, mereka sekali-kali tidak merryembah kami)

(Al Qashash [28]: 63)

'"6€+t6 @an mengingkari pemui aan-pemuj aan mereka)

maksudnya adalatl, sesembatran-sesembahan itu mengingkari

penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap

sesembatran-semsembahan itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir pada tata $$
kembati kepada para penyembah, sebagaimana firman-Ny4 KUefit
'q# (Demi Altah Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukan

Allah) (Qs.Al An'aam [6]:23).

Pendapatyang pertama lebih tepat.

$'):i,*#6$ ldan apabila dibacakan kepada merelca ayat-

ayat Kami) adalah ayat-ayat Al Qur'an yang kondisinya

g$.. (menielaskon) dengan makna-makna yang terang dan sangat

jelas.
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Affii-ii 3'6 (berkatalah orang-orang yang mengingkari

kebenaran) maksudnya adalah yang mengingkari perihal kebenaran.

Ini maksudnya adalah ayat-ayat tersebut. iie$ (t@tit@ kebenaran itu

datang kepada mereka), yakni ei+"o1,c-jt ftetika kebenaran itu
datang kepada mereka). 4n:t6 (Ini adalah sihir yang nyata), yalq
nyata-nyata kegiatan sihir.

'^{1il'b};i.;l (b ahkon mer e ka me ng at akan, " Di a I Muh amm adJ

telah mengada-adalanrrya [Al Qur'anJ.\. it arsini terputus, yakni ,tl
ir:r-itr o;ij @ahkan mereka mengatakan, "Dia telah mengada-

adakannya.). Kalimat tanya ini untuk mengindikasikan pengingkaran

dan ketakjuban atas perbuatan mereka, dan # ini untuk peralihan dari

penyebutan mereka tentang ayat-ayat (Al Qur'an) itu sebagai sihir

kepada perkataan mereka bahwa Rasulullah €r telah mengada-

adakannya Di sini juga terkandung kecaman dan celaan yang sangat

jelas.

Allah & lalu memerintahkan beliau untuk menjawab mereka,

qii'uJGK**,iiJJl t'yit (Katafanlah, "Jika aht ^ mengada-

adalrannya, maka kamu tiada mempurryai htasa sedikit pun

mempertahankan aht dari [adzabJ Allah itu). Maksudnya, jika
memang benar aku mengada-adakannya. Ini dengan perkiraan adanya

kalimat "sebagaimana tuduhan kalian, maka kalian tidak dapat

menghindarkanku dari siksa Allah, lalu bagaimana iaku mengada-

adakan kedustaan terhadap Allah demi kalian, padahal kalian tidak

dapat mencegah siksa-Nya terhadapku?"

*+iy$QXA'i (Dia tebih mengetahui apa-apa yang kamu

percakaplran tentang Al Qur'an lrz) maksudnya adalah kedustaan

yang kalian masuki itu. luJJr 4't':aU'1i tyakni dzrri ,n|yiil artinya

*4Lrtr.J)ii *. ,pF (memasuki slsuatu dan menggelorakannya).

Dikatakan *-l-;,i n-1. t/ztif artinya mereka memperpanjang

percakapan .'54t ,p'itf apabila unta itu mendorong bagian dadanya dari
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perutlya. Maknanya adalah, Allah lebih mengetahui perkataan mereka

mengenai Al Qur'an dan kedustaan yang mereka perbincangkan

mengenainya, seria tuduhan bahwa Al Qur'an adalah sihir dan

perduktman.

:ft;6;r:4-9,ia{@uhrylah Dia meniadi saksi antaralcu dan

antaramu), karena Dia bersaksi untukku, bahwa Al Qur'an berasal

dari sisi-Nya, dan aku telah menyampaikan kepada kalian. Dia juga

bersaksi atas kalian bahwa kalian telatr mendustakan serta

mengingkarinya Di sini terkandung ancaman besar bagi mereka.

;i;t3fitji (dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang) bag yang bertobat, beriman, membenarkan Al Qur'an,
dan mengamalkan kandungannya. Atlah banyak memberikan

ampunan dan rahmatlang melimpatr.

,Fti'g6:,"J3iv5 (ratakanlah, "Aht bukonlah rasul yang

pertama di ontoa rasul-rasut.'). Li4f dari segala sesuatu adalatr

perrrulaannya, yalmi J;) J:Jl-, LJ i (al<rr bukanlah rasul yang

pertama), karena Ala(tehh mengutus banyak rasul sebelumlil.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa L-Jt berrrakna &+it,
seperti igir y** bermakna 'AeA (rinean). &+i' adalatr yang tidak

ada bandingannya" yaitu dari tt'.-ifi yang aftinya irrJyi (t r"Sii
inovasi). LL,.;:r?artinya LS G"ut temuan; kreasi). rij .J tb, Lyi

-r.ilt artinya'el-t (fulan satu-satunya dalam hal ini). Demikian yang

dikatakan oleh Al Akhfasy.

Quthrub bersenandung:

.,,o 1, z ) cu ' 't:rllJ ;; )X'U c.':re Y6,
*Alat bukanlah satu-satunya yang mengalami peristiwa-peristiwa

yang menimpa

^r' 
e rt

r 1 ,b3 &:ln> .- ;L Ui t;jyJ zJ V,L.
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orang-orang yang telah berlalu sejak Musa dan yang paling
bahagia."

Ikrimah, Ibnu Haiwah, dan Ibnu Abi Ablah membacanya tL:r-{,
denganfathah pada huruf daal, dengLan perkiraan dibuangnya mudhaf,
yakni g:5. ri'C5. ,;(aku bukanlah yang memulai).

Sementara itu, Mujahid membacanya dengan fathoh pada

huruf 6aa' darkasrah pada huruf daal dalambentuk sifat [6rq]1.

K,$q:6$u$US (dan aht tidak mengetahui apa yang akan

diperbuat terhadapht dan tidak [putal terhadapmu) maksudnya

adalah, apa yang akan menimpaku pada waktu mendatang, baik aku
menetap di Makkah maupun keluar dari Makkah? Apakah aku akan

mati atau terbunuh? Apakah akan disegerakan siksaan bagi kalian?
Atau justru ditangguhkan? Ini semuanya mengenai hal-hal yang di
duniq adapun yang di akhirat, beliau dan umatnya berada di surga,

sedangkan orang-orang l€fir berada di neraka

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr, aku
tidak tahu apa yang akan dilalcukan terhadapku dan tidak tidak tatru

apa yang akan dilalorkan terhadap kalian pada Hari Kiamat Ketika ini
diturunkan, kaum muqnik bergembira, 

'dan mereka berkata,

"Bagaimana mungkin kita mengikuti seorang nabi yang tidak
mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapnya, dan tidak juga

mengetahui apa yang akan dilalarkan terhadap kita? Dengan demikian,
dia tidak memiliki kelebihan atas kita-"

Lalu turunlah firman Allah A fkVS 4iui:6Y/d{n'};)-
(Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang
telah lalu danyang akan datang).(Qs.Al Fat! p8J:2).

Pendapat yang pertarna lebih tepat

gtt;i-UJ*;1iy{an tidak lain hanyalah mengihtti apa yang
diwalryulran kcpadaht). Jumhur membacanya {ri dalam bentuk
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mabni lil maful ftalimat pasi!, yakni aku tidak mengikuti kecuali Al

Qur'an, dan aku tidak mengada-adakan sesuatu pun dariku sendiri.

Maknanya adalah pembatasan perbuatan-perbuatan Nabi $ pada

w&yu, bukan pembatasan pengikutanny a pada watryu.

G3;i$tltj @an aht tidak lain harryalah seorang pemberi

peringatan yang memberi penjelasan) maksudnya adalatr, aku

memperingatkan kalian tentang siksaan Allah, dan aku mempertakuti

kalian akan adzab-Nya dengan sangat jelas.

Ahmad, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani,

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Thaxif bin Abi Salamatr bin

Abdurrahman, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya" *-rri-51:1
(atau peninggalan dari pengetahuan forang-orang dahuluJ), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) tulisan."

Sufyan berkata, eer{u tidak mengetahuinya kecuali (dia

mendapatkannya) dari Nabi S."
Maksudnya hadits ki marfu'(sanadnya hgg" kepada Nabi

S) dan tidak nattquf padalbnu Abbas.

AM bin Humaid dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

HurairalL dia berkata: Rasulullah $ bersabd uo ,:&- :V3i UA on
'e yi, Ssr'OS[a ,f (Dutu ada salah seorcmg raOi yLrg membuat

tulisan, maka barangsiapa bertepatan seperti tulisannya, dia akan

mengetahui)."37

Makna hadits tersebut ada dalam Ash-Shabibdan ada beragam

penafsirannya dari para ulama. Lalu, dari mana kita dapat menetapkan

" shohih,
HR Ahmad dalatn Musnad t*tmadQt3g4).
Al Haitsami berkata, "Para perawinya shahih."
Asalnya terdapat dalam riwayat Muslim (l/352) dengan lafazh ,lW."ti\\ ta'i;'oe

':s$-17$r1';.l (dulu ada salah seorang nabi yang membuat tulisan, maka barangsiapa

bertepatan seperti tulisannya, maka ia dapat).
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bahwa tulisan-tulisan pasir sesuai dengan hrlisan tersebut? Mana

sanadnya yarg shahih hngga sampai kepada nabi tersebut, atau

kepada Nabi $, yang menyatakan bahwa tulisan itu sama seperti

bentuk yang dibuat oleh nabi tersebut? Tidak ada yang dilakukan oleh

para ahli penulisan pasir itu kecuali kebodohan dan kesesatan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'id, dari Nabi *,
mengenai firman-Nyq *.rir71;1 (atau peninggalan dari
pengetahuan [orang-orang dahuluJ), beliau bersabda,'}-;$',#
(Bagusnya tulisan).38

Ath-Thabarani dalarn Al Ausath dan Al Hakim meriwayatkan

dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,i;\J
*., (atau peninggalan dari pengetahuan [orang-orang dahuluJ),

dia berkata, "Maksudnya adalah tulisan yang dituliskan oleh orang-

orang Arab di tarah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

menEnai firman-Nya, **rriyl:l (atuu peninggalan dari
pengetahuan [orang-orurg dalrulufi, dia berkata "Keterangan dari

perkara"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya $
,FlfO64KY ltontorlah "Aht buknnlah rasul yang pertama di
antara rasul-rasal'), dia berkata "(Maksudnya adalatr) J-}t S::\'a:
(aku bukanlah rasul yang pertama). fiS;qfu-C";i:W (a"i ot,
tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapht dan ttdak

[pulal terhadapmer). Setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, 'j#.

fk1t 4inis6tf ilJI (supaya Altah memberi ampunan kepadamu

terlndap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang) (Qs. Al Fath

'8 Tidak shahih.
HR. Ibnu Hajar dalam Al Fatfr (81439\, dengan lafazh: diriwayatkan pula dari

Ibnu Abbas: 't arisV Qndahnya nlisdn). Namun tidak valid.
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[a8]: 2) .*,*!:f6 r;fV-4$upaya Dia memasukJran orang-orang
mulonin laki-lahi dan perempuan ke dalam surga). (Qs. Al Fatb [a8]:
5). Jadi, Allah @ memberitahukan Nabi-Nya tentang apa yang akan

dilakukan-Nya terhadap beliau dan orang-orang beriman semuanya."

Abu Daud dalam Nasi%t-rrya meriwayatkan dari Ibnu Abbas
juga, bahwa (hukum) ayat ini telah dihapus oleh ayat 'il{5;r7-
(Supaya Allah memberi amrynan kcpadamu). (Qs. Al Fath [a8]: 2)).

Dalam Shabth Al Bukharf dan lainnya disebutkan dari hadits

Ummu Al Ala, dia berkata, "Ketika Utsman bin Maztr'un meninggal,

aku berkata 'Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu As-Saib.
Kesaksianku untukmu, sungguh Allah telah memuliakanmu'.
Rasulullah g talu bersabd4 b',#, tiE Ai ji,61 rfjl ?lr irf g-r'd r;i

41t e-; 3:X-* i' irr6s er\l o lri ,:r:i,tt'i rit J* ,$;
(Bagaimana engkau tahu balwa Allah memuliakannya? Adapun dia,

kini telah dijemput oleh sesuatu yang meyakinkan fircmatianJ dari
Tuhannya, dan sesunggulurya aht menghwapkan kebaikan mtuloryo.
Demi AAah alat tidak talry padahol aht utwan Allah apa yang akan

diperbuat terhadqfu dan tidak pula terlwdap kalian). Aku talu
berkata Demi Allatr, setelah itu aku tidak menyatakan kesucian

seorang pun setelahnya'.'re

Jri;11-i.U3+G" *" + i6S fi *- u {'fuyfii"1 $
J6j @ lg;E:i'ixc fr$-:,fr o#;*"y'n6 4g &

-*tri;-ltg";5;6fr"11?i$ljtE'u;$)rb-u-51

'" shahih.
HR. At Bulfiari (1243)dan Ahmad (6/3A.
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'-grvy6;,d{-^}3.rj@ri,36f.rtz | 2.-q

{$jW'cr.flt$A:q#Gr:t?, j3{i€r:o,

4ft ,3?* ry1i,ii GJ\j6 6;rt i,L @ -a*d'

'fr 'r;5'& i:{* {6ww -rx,:l:33 firrw
SA'6j &'nS $ iF efr -dfr aa:f6'6 *)J S Jt

&$s a ov,ltL€t',iLiii' c J et is;, W
O tc; c; 3jt*r; rjg y'o:fr "r;; {fi {r-51 e$j

i,:frj;tj,&s5t$:Cl'i;"{fr -r*1
n Katakanlah,' Terangkantah kepadaku, bagaimanakah pendopatmu

jiha Al Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahat kamu
mengingkarinya dan seorang saksi dari bani rsrail mengakui

(kebenaran) yang serupa dengan (yang dfsebut dalam) Al eur.an
lalu dio beriman, sedang kamu menyombongkan dirt

sesungguhnya Allah fioda memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zhalim'. Dan o.rang-orang kalir berkata kepada ordng-orang
yang beriman, 'Kalau sekiranya dia (Al eur'an) adalah suatu yang
baik, tentulah mereka tiada mendahului kami fterhnan) kepodanya-

Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka
mereka akan berkata, 'rni adalah dusta yang lamar. Dan sebelumAl

TAFSIR FATTIUL QADIR 273

5;,9"r;{;
)n/zzz
abab2_g



Qur'an itu telah adt Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat Dan
ini (Al Qur'an) adalah Kitab yong membenarkannya dalam bohasa

Arab untuh m.emberi peringatan kepada otang:orang yang zhalim
dan mcmberi kabar gembira kepaila orang-orang yang berbuat baik.
Sesanggrrtnya orang4rang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah

Alloh', kcmudion merehatetap istiqamah maka tidak ada

hekhawotfuan terhadap mereka dan mercka tiada (pula) berduka
cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di

dtlamnya; sebagai balasan atos apayang telah mereka kerjakan.
Kani perintahkflil kepada manusia supaya berbuat baih kepada dua
o?arrg ibu bqahyu, ibunya mengandungnya dengan susah payah,

dan melahbkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya
sampainenyqtihnya adalnh tigapuluh bulan, sehingga apabila dia
telah dewasa don wnurnya sampai enEat pulah tahun dia berdoa,

'Ya Trrtonku, frirriuhilah ahu tmtuh mensyukuri niknat Engkau
yong teloh Engfrau berikan kqadaku du, kepada ibu bapakkq dan

stqraJ,a oku dqat berbuat onal yang shalih yang Enghau ridhai;
berilah hcboihari hcpadaka dcugan (nemberi kebaikan) kepada

anak cacuhn Sesungguhnya aku bertobot kepada Engkau, dan
sesungguhnya *u termasak orang-orang yang bercerah dirir.

Mereka itulah orong4rang yang Kani terima dari mcreka amal
yang baikyang telnh mueka ke$akan dan Kami ampuni kesalahan-
ksalahan mcrcko, bersama penghuni-penghuni s arga, sebagai j anj i

yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka."

(Qs. AI dlqaaf [a6] : 10-16)

Firman-Nya itf S (katakantah, "Terangkanlah kepadaht,

bagaimanakah pendapatmu.') maksudnya adalah, beritahukanlah
kepadakn- il X L'a( oyjitw At Qur'an itu datang dari sisi Allah),
yakni AI Qur'an yang diwahynkan kepadanya.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

Muhammad Rasulullah $. Maknanya yaitu, jika dia diutus dari Allah.

Kalimat a if$ @adahal komu mengingkotutya) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterungan kondisi) dengan perkiraan

adanya ii 6etatrl. Demikian juga kalimat 49iF iy;t-ytii\3D6'4
(dan seorang saksi dmi bani Israil mengahi [kcbenoranJ yang

serupa dengan fyang disebut dalamJ Al Qur'oi. Maknanya yaitu,

beritatrukanlatr kepadakq jika pada hakikatnya itu dari sisi Allau,

padahal kalian telatr menginglarinyq sementara ada seorang saksi

dari bani Israil yang mengetahui apa yang Allah turunkan di dalam

Taurat yang serupa dengan itq yakni Al Qur'an, berupa makna-makna

yang terdapat di dalam Taurat yang sesuai dengan Al Qur'an dalam

menetapkan tauhid fteesaan Allah), Hari Kiamat, pembangkitan

kembali setelah kematian (ba'ts), dan sebagainya. Pe,lryerupaan ini
berdasarkan kesesuaian r.rakna-maknany4 walarryun lafadnya
berbeda.

Al Jurjani berkat4 "Penyerupo,n )'ang menyambungkan.

Maknanya yaitu, dan ada saksi yang memberilrm kesaksian bahwa dia

berasal dari sisi Allah."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Wahidi.

'6,.(i (lalu dia beriman) makzudnya adalah, saksi itu beriman

kepada Allah karena jelas baginya bahwa itu berasal dari perkataan

Allah dan dari jenis yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Saksi ini

berasal dari bani Israil, yaitu AMtrllah bin Salam, sebagaimana

dikatakan oleh Al Hasan, Mujahid, Qatadah, lrrimah, dan se6zguirru.

Mengenai hal ini ada catatan" karena memrnil ijma', surah ini
Makkiyyah, sementara keislaman AMullah bin Salam terjadi setelah

hijrah. Jadi, yang dimaksud dengan saksi di sini adalah seorang lelaki

dari kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada Al Qrn'an di Makkatr

dan membenarkannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

L
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Di akhir pembahasan bagran ini dikemukakan riwayat yang
me-rajih-kan pendapat bahwa saksi yang dimaksud adalah Abdullarr
bin Sal"m, dan ayat ini Madaniyyafu bukan Makkiyyah.

, Diriwayatkan dari Masruq, bahwa yang dimaksud dengan

orang tersebut adalah Musa S.
Firrran-Nyq ?;{rg gedang kamu merryombongkan dir) di-

'ath1z1r*rkepada ig ? (mengaht), yakni salsi itu beriman sedangkan

kalian menyomboirgt* diri untuk beriman.'a$tiiij$e;1-715y
(sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zhalim), maka Allah S mengfuaramkan hidayah bagi mereka
karena mereka menganiaya diri mereka sendiri setelah ditegakkan
hujjah yang nyata rmtrk beriman. Sedangkan onmg yang kehilangan
hidayatr Allah adalah orang yang sesat

Ada perbedaan pendapat mengenai penimpal kata syarat di
sini, apa itu?

Az-Z-anaj mengatakan, bahwa penimpalnya dibuang, dan
perkiraannya tt h 6 (apakah kalian beriman?)

Pendapat lain menyebutkan, batrwa penimpalnya adalatr

kalimat ?1kV';6 Qalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan
diri).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa penimpalnya dibuang, dan
perkiraannya adalah: 'i-j"jib r-ii lmaca kalian telatr berbuat zhatim)
karena ditunjut*an oteh kalimat't9la6li'i;;rt,s fr1 :ifi 5t (s e sungguhnya
Allah tiada memberi petunjuk kcpada orang-orang yang zhatim).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraanny 
", i;|'el '#

(maka siapakah yang lebih sesat daripada kalian?), sebagaimana

firman-Ny4 *6 g -*, iiL'F ;t * u. 6U o; ;il;J &
(Bagaimana pendapatmu jika [Al Qur'anJ itu datong dmi sisi Ailah,

276 TAFSIR FATHUL QADIR



kemudian lramu mengingkarirrya. Siapaknh yang lebih sesat) (Qs.

Fushshilat [a1]:52).

Abu Ali Al Farisi mengatakan, batrwa perkiraannya: apakah

kalian mempercayai siksaan Allah?

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannya: bukankah

kalian orang-orang yang zhalim?

Allah & kemudian menyebutkan bentuk lain dari perkataan-

perkataan batil mereka, Vf65li5L'"jjX; (dan orang-orang

lcnfir berlrnta kepada orang-or(mg yang beriman), yakm berkenaan

dengan mereka. Bisa juga huruf laam di sini adalah laam at-tabligh
(untuk penyampaian; yakni berkata kepada mereka). W:7lit{i$
$ygatau sekiranya dia [At Qtr'anJ adalah suatu yang baih tentulah

merelra tiada metdahului kami [berimanJ kepadanya). Maksudnya,

seandainya Al Qur'an dan kenabian yang dibawakan oleh Muhammad

itu merupakan sesuatu yang baik, tentulatr mereka tidak akan

mendatrului kami dalam beriman kepadanya, karena mereka, menurut

persepsi mereka, adalah orzrng-orang yang lebih layak untuk lebih

dulu kepada setiap kemuliaan, namun mereka tidak tahu bahwa Allah

$ memberikan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya,

memuliakan siapa yang dikehendak-Nya, merendahkan siapa yang

dikehendaki-Nyq dan memilih untuk agama-Nya siapa-siapa yang

dikehendaki-Nya.

+ii{;-{i$ (dan kmeno mereka tidak mendapat petunjuk

dengannya) maksudnya adalah dengan Al Qur'an. Pendapat lain

menyebutkan: dengan Muhammad S. Pendapat lain menyebutkan:

dengan keimanan.

Ltre'Ll:i{tl}i3 tmaka rnereko akan berknta, "Ini adalah

dusta yang lama.'). Mereka tidak hanya menafftan kebaikan Al
Qur'an, tapi juga menyatakan bahwa itu adalah kedustaan lama,

"Mitos-mitos orang-orang terdahulu.' )
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'Amil pada !t diperkirakan, yalani: tampak pembangkangan

mereka 'Amil dr sini tidak boleh 'ol;i?,karena jika demikian maka

akan berlawanan dengan dua waktu, yakni waktu yang lampu dengan

yang akan datang, disamping juga karena adanya hwfifaa'.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'amil-nya adalahJi'l yang

diperkirakan dari jenis tersebut, yakni: mereka tidak mendapat

petrmjuk dengannya, dan mereka tidak mendapat petuqiuk dengannya,

maka mereka akan berkata.

6;.4{-4;F4 @an sebelum Al Qur'an itu telah ada Kitab
Musa). Jumhur dengan kosrah pada huruf miim pada
lafazh'it-, lr;arm^ dianggap sebagai harf jarr. Lafazh ini bersarna

majrw-nya sebagai khabar muqaddam, sementaxa Gj$"ebagai
khabu rmtakhkho, dan kalimat ini berada pada posisi naslub sebagai

lual (keteraag;an kondisi), atau seb4gai kalimat pemrulaan. Redaksi

kalimat ini sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka: Libtf:6
(ini adalah dustayang lama), karena statusnya batrwa Al Qur'ah tetah

didahului oleh kitab Musa, yaitu Taurat, dan keduanya sama dalam
pokok-pokok Erariat sehingga me,nunjukkan bahwa itu adalah

kebenaran, den ihr dari sisi Allah, serta memastikan batilnya perkataan

mereka l-afuzh ini dibaca juga dengan fathah pada huruf miim (;ri1
karena dianggap sebagai maushul, dan me-nashab-kan'qt5, yakni

;iaq '{5 ,y rliij (dan Kami berikan Kitab Musa kepada siapa

yang sebelumnya). Qira'ah ini diriwayatkan dari Al Kalbi.

'z-tt{V[ (sebagai petunjuk dan rahmar) maksudnya adalah,

yang dijadikan petuqiuk dalam agam4- dan sebagai ratrmat dari Atlah
bag yang mengimaninya Kedua lafaz}n ini manshub sebagat haal

fteterangan kondisi). Demikian yang dikatakan oheh Az-Zajjaj dan

lainry"a

Sementara itu, Al Akhfasy mengatakan, bahwa manshub-nya

ihr untrk kepasian
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I

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah tJ;ilJ6lir:l'q
(Kami menjadikannya sebagai petunjuk dan rahmat)."

3j3 L!{.t':C, gan ini [Al Qur'anJ adalah Kitab yang

membenarkannya) maksudnya adatah Al Qur'an, karena Al Qur'an
membenarkan kitab Musa yang merupakan petunjuk dan rahmat, dan

juga membenarkan Kitab-Kitab Allah yang lain.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah

membenarkan Nabi $.
Manshub-nya 6fAll (dalam bahasa Arab) sebagai haal

yang merupakan tumpuaq dan penumpunya adalah dhamir yang

terdapat pada 3j:;yang kembali kepada i^!f,
Sementara itu, Abu Al Baqa' membolehkannya sebagai maful

unttrk 3j,3.
Pendapat yang pertama lebih tepat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini berdasarkan perkiraan

dibuangnya mudlwf,yakni di 9r:1, ri (yang berbahasa Arab), yaitu

Nabi $.
W'"51 '-i4- @nt* memberi peringatan kepada orang-

orang yang zhatim). Jumhur membacanya 3ju.3/-' dengan huruf yaa',

dengan anggapan bahwafa'il-nya adalah dhamir yang kembali kepada

{^!f, vakni ryJL }-. (7Sir '1}$. (aar Kitab itu memberi peringatan

kepada orang-orang yang 
"halim).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir-nya kembali

kepada Allah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir'nya kembali

kepada Rasul.

Pendapat yang pertama lebih tepat
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Se,mentaa itu" Nafi, Ibnu Amir, dan Al Bazzi membacanya

dengan huruf tao- b)S- (agar kamu memberi peringatan)], dengan

aggapan fa'il-ya adalah Nabi $. Qira'ah ini dipilih oleh Abu
Ilatim,lan Abuflbaid-

Kalimat 1t'r;fil-{r:^j (dan memberi lcabar gembira kepada

oranSorumgrra.g berbtnt baik)beradapada posisi nashab, karena di-
'attfkan@aposisi-rl:'!,

Az-Taijat b€xlml4 *Qira'ah yang lebih baik adalatr berada

padaposisi rafa',ydkni ,s$.''cXdan itu sebagai kabar gembira)."

Pendapt lain menyebutkan, bahwa itu sebagai mashar daifi'l
yang dibuang yakni 6'A'#t (dan [agar] kamu memberi kabar

gembira). Sedmgkan kalimat 'q*;f$ (kepada orang-orang yang

berbua b aik) tmkllt dengan LsaF. Qrab ar g e mb i r a).

Wfi:rti1G;$66-5ii; (sesungguhnya orans-orans yans

nengdakaq "Tuho, kami ialah Allah," kemudian mereka tetap

istiqenah) maksudnya adalalL mereka memadukan tauhid dengan

iSiqamah pada srrariat Penafsiran ini telah dikemukakan dalam surah

As-Sajdah- 4,3?fr (matra tidak ada kekhawatiran terhadap

mereka). mmtr/aa' di sini sebagai tarhbahan pada khabar maushul,

kaena mengandrmg makna syarat. {;rZiS; @an mereka tiada

fpula] ber&*a cra). Maknanya adalah, mereka tidak takut mendapat

sesuafir yang tidak disenangi oleh mereka, dan tidak pula berduka cita

karena lqputqra sesuatu yang mereka sukai. Hal itu terus

berkesinambungan de,mikian.

-i:+tJ*ilA.J.31 (mereko itulah penghuni-penghuni surga)

marcmy"a yaitl omng-orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut

tadi adalah para penguti surg4 yang merupakan tempat tinggal orang-

orang beriman- Kondisi mereka W3--- (t@knt di dalamnya). Ayat ini
mengandlmg movitasi yang besar, karena penafian rasa takut serta
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duka cinta selarnanya, dan menetap di surga selamanya merupakan

sesuatu yang diinginkan oleh jiwa

'oJi;ij'(qf-G @ebagai balasan atas apa yang telah mereka

kerjakan) maksudnya adalatr, mereka diberi balasan itu karena arnal

perbuatan mereka, yaitu melalnrkan ketaatan-ketaatan kepada Allah

dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah-

A:y{+,ifi$V;5; (Kani perintahkan kepada manusia

supcya berbuat baik kepada duo orang ibu bapalotya), Jumhur

membacanya ti.,i, dengm dhommah pada huruf ftaa' dan suhtn pada

huruf sffie.

Sementara ittr, Ali dan As-sulami membacatya denganfathah

pada keduanya 16;-l.
Ibnu Abbas dan orang-orang Kdah membacanya (t:L Dalam

surah Al 'Ankabuut telatr dikemukakan: L?- iiaZ'.f ij$n @on

Kami wajibtrnn manusia [berbwtJ kcbaikan kepada dua orang ibu-

bapatvtya). (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 8), tanpa ada berbedaan qira'ah.

Telah dikemukakan juga dalam surah AI An'aarn dan Al Israa',

€-Cyi:'{;\; (Dan hendaHah kmnu berbuat baik pada ibu bopalonu

dengan sebaik-bailmya). (Qs. Al Israa' U7l.: 23). Kemungkinan inilah

sebab perbedaan qira'ah pada ayat ini. Namun demikian, berdasarkan

seinua qira'ah ini, maka manslrub-nyaitu b/akni manshub-nyat:-3
atautiLi atau f--l!l adalah karena sebagai mashdar,yakni gii\*}
ti9 6$l',ry-atau 6L:.i 

| ry|$-'ttl e,tgi (Kami memerintahkan

manusia berbuat baik kepada keduanya).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa morchub-nya itu karena

sebagai maful bin, sebab *t mengandung makna t-?rii
(mengharuskm). .

Pendapat tain menyebntkan, bahwa manshub-nya itu karena

sebagai maful lah.
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€5i-3;Cfifit);{i-qtbunyamengandungnyadengansusoh
poyah, dan melahirkanrtya dengan susah pryah [pulafl- Jumhur

membacanya (if, a.ogan dhammah pada huruf kaaf di kedua

tempatnya.

Sementara itu, Abu Amr dan orang-orangHiiaz membacanya

denganfathah t6fl.
Al Kisa'i berkata, "Keduanya adalatr dua macam logat yang

maknanya sa[Ia."

Abu Hatim berkata "'oir-3lt --dengan fatha|- tidak bagus,

karena artinya adalah kcmarahan dan penguasaan."

Abu Ubaid memilih qira'ah dengan fathah, dan dia berkata,

"Itu karena semut lafazh 6i3r aaro Al Qur'an dengan fathah, kecuali

dalam surah Al Baqarah, 'F',3fitJG!'HC$ loiwaiibkan atas

kamu berperang padalrui berperang itu adalah sesuatu yang kamu

berc) (Qs.Al Bqqarah Pl:216);' '!

Pendapat lain menyebrrtkan, bahwa 6.jjr --dengan
dlnmmab- adatah apa yang dibebankan seseorang kepada dirinya,

sedangkan i}3i --dengan fathah- adalah apa yang dibebankan

kepada orang lain. Allah @ menyebutkan kehamilan yang dialami

oleh ibu dan persalinannya rmtuk menegaskan wajilnya berbuat baik

kepadanya sesuai yang telah diperintahkan Allah. Maknanya yaitu,

ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan

melahirkannya juga dalam keadaan susah payah.

Allah & lalu menyebutkan masa kehamilan hingga

penyapihaq #$F*A*{:it7t (mengandungnya sampai

merryapihnya adalah tiga puluh bulan). Maksudny4 masa kedua hal

itu dari permulaan kehamilan hingga penyapihan penyusuan. Ayat ini

dijadikan pula sebagai dalil bahwa ada kehamilan yang berusia enam

bulaq karena maszr penyusurul adalah dua tahun, yakni masa

penyusuan yang sempuma, sebagaimana firman-Ny4 
"6:;t:;L-g 

i;
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'z;t6t"do1 (Selamo &to talrun penuh, yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan perryusuan). (Qs. AI Baqarah pl: 233)- Dalarn ayat

ini Allatr @ menyebutkan masa minimum kehamilan dan masa

maksimal penyusuan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hak ibu

lebih besar daripada hak ayalu karena ibu mengandungnya dengan

kesulitan dan metahirkannya dengan kesulitan pula, serta

menyusuinya dalam masa tersebut dengan kelelahan dan kepayahan,

yang semua itu tidak dirasalcan oleh ayah.

Jumhur membacanya A:abj,dengan hrmfi alif-

Al Hasan, Ya'qub, Qatadah, dan Al Jahdari membacanya

'^i55, dengan fathah pada huuf faa' dan suhtn pada huruf shaad

tanpa tuxut alif Sr Aa" irAill artinya sama, seperti iijr aan iul4ir,
dan seperti 'r;i.fidan i,i'ri4ir.

#1'6Cy6: (sehingga qabila dia telah dewasa) maksudnya

adalatr kekuatan dan akalnya telah sempurna.

Penjelasan tentang l-lti telah dipaparkan, dan di sini harus

diperkirakan adanya kalirnat hingga mencapai masa ini, yakni: Lalu

dia hidup dan terus menjalani kehidupannya hingga mencapai

kedewasaannya.

Suatu pendapat menyebu&an, batrwa maksudnya adalah

hingga mencapai usia delapan belas tahun

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 3 1li adalah baligh,

demikian yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid.

Sementara itu, Al Hasan mengatakan, bahwa itu adalah

mencapai usia empat puluh tahtm.

Pendapat yang pertama lebih tepaq berdasarkan firman-Nya,

'';i G51'8; (dan umrrrrya sampai empat puluh tahun),karena kalimat

ini menunjukkan bahwa pencapaian usia empat puluh adalatr setelah

pencapaian usia dewasa
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Para mufassir berkata, "Allah tidak pernah mengufus seorang
nabi pun kecuali setelah berusia empat puluh tahun.,,

-e5,5J'6 (dia berdoa, ,,yd Tuhanku, tunjukilah aku,)
maksudnya adalah, berilah aku ilham.

AI Jauhari berkata, "(Maksudnya adalah), aku memohon
petunjuk kepada Allah, lalu Dia memberiku petunjuk. Aku memohon
ilham kepuda Allah, lalu Dia mengilhamiku.,,

'&45 J.FiiF eAt-gtffi-'95iot (unnk menryttatri nikrnat
Engkau yang telah Engkau berilan kepadarru dan rcepada ibu
bapakh) maksudnya adalah mengilhamiku unhrk mensyukuri nikmat
yang telah dianugerahkan-Nya kepadaku, yang berupa hidayah, dan
untuk berterima kasih kepada kedua orang tuaku karena kasih sayang
mereka ketika merawatku pada masa kecil.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah atas
nilmat yang telah dianugerahkan kepadaku, yang berupa kesehatan,
dan atas kedua orang tuanya yang berupa kecukupan dan kekayaan.

Pendapat yang lebih tepat adatah tidak menafsirkannya dengan
membatasi nilmat atas dirinya dan atas kedua orang tuanya dalam
bentuk nikmat tertentu

'rSjWJtl'oV @on supcya aht dapat berbuat amal yang
slnlih yang Englcau ridhai) maksudnya adalah, dan mengilhamiku
supaya alrrmelakukan amal shalih yang Engkau ridhai.

6-j,C J UV (berilah kebaitran kepadaku dengan [memberi
lrcbaikanJ kepada anak cuculat) maksudnya adalah, jadikanlah anak
cucuku sebagai oftmg-orang shalih yang mendalam dan konsisten
melaksanakan keshalihannya. Ayat ini menunjukkan batrwa orang
yang telah mencapai usia empat puluh tahun dianjurkan untuk banyak
membaca doa ini. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
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dengan Abu Bakar, sebagaimana akan dikemukakan di akhir

pembahasan bagian ini.

ifly& iy $esungguhnya aht bertobat kepada Engtrau) dai-

dosa-dosaku, (a4;5i'*ab @"" sesunggulmya aht termasuk orang-

orang yang berserah diri) kepada-Mu dan tunduk memahrtri-Mu

dengan tulus ikhlas mengesakan-Mu.

Kata penunj"k 6fJ (mereka itulat) menunjukkan kepada

manusia tersebu! dan penggunaan kata jamak di sini karena

maksudnya adalah jenis. Kata ini sebagai mubtada', dan khabar-nya

adalah WU,'6'#tifi$j1 lorag-orang yang Kami terima dari

merelrn amal yang'baikyang telah mereifa ru4a*u4, yakni amal-amal

baik di dunia. Maksud l#\ti di sini adalah i, -;J 
Oang baik),

sebagaimana firnan-Nya, f43e;{4t$U'rrSl#tS (Don

ifutilah sebaik-baik qpa yong telah diturmkot kepadomu) (Qs. Az-

Zumar [39J: 55).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ism tafdhil ini sesuai

dengan makna asalnya (yakni: yang lebih baik), dan maksudnya

adalatr arnal-amal yang mendapatkan pahala, bukan amal-amal yang

tidak mendapat pahala, seperti uma[-emal yang mttbah, karena amal-

amal mubatr juga baik, namun bukan yang lebih baik

eEr;3tt;i3 (dan l{ami ampwi kcsalalun-kesalahan

mereka) sehingga Kami tidak menghukumnya ates ifi1

Jumhur membacanya '#- dat'itL-eii-dalam bexffik bina' lil
maful ftalimat pasiD.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanlra. dengan huruf nuun pada

keduanya l'..1:6 au, iVJl, dan menyandarkannya kepada Atlah &.
fi61artinya Llrd,Ji (pemaafan; pengampunan), asalnya dar. 'o:*
l" 's.lr (Anda melewatkan sesuatu), yaitu apabila Anda tidak berhenti.

padanya.
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Malrna ffi #A (bersama penghuni-penghuni sarga) adalah,

mereka terrnasuk kalangan penghuni surga yang dikategorikan dalam

kriteria mereka Jadi, jaar daa mairur di sini berada pada posisi

nashab sebagai haal (keterungankondisi), seperti ungkapan ,/rt
a'lr,J,el d;li (sang raja menghormatiku di dalam kawan-kawannya),

yakni menjadikanku termasuk bagran di antara mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa tJ i"i bermakna ii
(bersama), yakni $rh yv,:el ii Oersama para penghuni surga).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah hhabar dari

mubtada'yang dibuang; yakni f-3"ir \'l6Jt.J F (mereka berada di

[s[angan penghmi surga).

i,&j,-Y&s5,t,il-rfr'*t (sebagai ianii yang bensr yang telah

dijanjitran kepada nureka). I.afazh SIS'it adalah mashdar yarrg

menegaskan kandrmgan kalimat sebelumnya, karena kalimat 'U$Aii
'f;;'riE (mereka itttlah orang-ororrg yurg Kami terima .dari
mereka...) mengandung makna ja{i untuk menerima arnal dan

mengampuni kesalahan. Bisa juga sebagai mashilar dari l'I yang

dibuang, yakni Allah merfanjikan k"pada mereka dengan jaqii yang

benar, yang telah dijanjikan kepada mereka melalui lisan para rasul di

Diriwayarkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, serta

Al Hakim dan dia menilainya slahih, dari Auf bin Matik Al Asyja'i,

dia berkata: Nabi & berangkat, dan aku firrut bersama beliaq hingga

kami memasuki sinagog (tempat ibadah kaum Yahudi) pada hari raya

mereka, dan mereka pun tidak menyukai kedatangan kami kepada

mereka, lalu Rasulullah #t bersabda kepada merekq q}a$'#, $-

?n,'ua;-,h' ]ii frbii,-ri hr'l riti !111:+t;-'&bt'F €, e- :itt
* e{t|-:zltt l'i'itr i-i'6'e;rt-S * SVi lWanai se*alian kaum
'Yahudi. Tuniikkan kcpadahu dua belas orang dari kolian yang

bersaksi balwa tidok ada tulrun yang haq selain Allah dan balwa
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Muhammad adalah utusan Allah, n*crya Allah & alan

menghapusknn dari setiap Yahudi di bawah kalong langit lcemurlaan

yang ada padanya). Mereka semua diam, tidak ada yang menjawab.

Beliau lalu mengulanpya hingga tiga kali, narirun tidak ada seorang

pul yang menjawab, maka beliau bersabda, rJrt ,7ast €6 kti ,n#.1

€.k tt'&T ,#r Cfi,36lt (Kalian menolak Demi Allah,-sungguh

aht adalah al foasyir, aht adalah al 'aaqib, dan aka adalah al

muqaffa, baik kalian beriman maupun men&tstakan). Beliau lalu

berbalik dan aku mengikutinya, hingga ketika kami hampir keluar,

tiba-tiba seorang lelaki di belakan$ya berkata, ".Tetaplah engkau di

situ, wahai Muhammad, dan berbaliklah." Lelaki itu lalu berseru,

'Orang macam apa yang kalian ketahui tentang aku di kalangan

kalian, wahai tcaiian kaum Yahudi?' Mereka menjawab, 'Demi Allah,

kami tidak mengetahui omng yang lebih mengetahui den memahami

Kitabullah daripada engkau, tidak juga dari bapakmu dan kakekrnu'.

Lelaki itu berkata lagi, 'sesunggtrhnya aku bersaksi kepada Allah,

bahwa dialah nabi yang kalian dapati tertulis di dalam Taurat dan

Injil'. Mereka berkata, 'Engkau dusta' Mereka lalu menyangkey?
dan mengatakan perkataan buntk. Rasulullah $ lalu bersabda, ,Hi5
'&rrt'fu'#-}J (Kalian telah berdusta- Tidak akon diterima

perlcataan kalian dari kalian).

Kami pun keluar, dan kami menjadi tiga orang, yaitu

Rasulullah 8r, aku, dan Ibnu Salarn (letaki tersebuQ. Allah lalu

menurunkan ayat, jl ;te it'a*tlfi-,j S; (Xotokantoh "Terangkanlah

lrepadaht, bagaimanakah pendopatmuiika Al Qur'an itu datang dari

sisi Atlah.') Hioggq {4gfit'iii,sfi'.1 giada memberi petuniuk

trepada orang-orang yang zhaliml.'4o Hadits ini dinilai shahih oleh

As-Suyuthi.

Q shahth.
HR Al Hakim (3/415), dan dia menilainya shahih serta disepakati oleh Adz-

Dzahabi; Al Haitsami dalan Al Majma' Qll0s), dia berkata, "Diriwayatkan oleh
Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para perawi lsh-Shahih.".
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-.!

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Sa'd bin

Abi waqqash, dia berkata, *Aku belum pematr mendengar Rasulullah

$ mengatakan tentang seseorang yang masih berjalan di muka bumi

(yang masih hidup), bahwa dia ahli surga, kecuali Abdullah bin

Salam. Berkenaan dengannya diturunkan ayat, -,y-i;y-r*U3r(r'4

49ip (dan seorang saksi dari bani Israil mengalai firebenaranJ

yang serupa dengan fyotg disebut dalanJ Al Qur'an).'Ar

At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Abdullah'bin Salam, dia berkata "Ada beberapa ayat di dalam

Kitabullah yang ditunrnkan berkenaan denganku, -r{-U\6'-\15

Jli;L (dan seorang saksi dui buti Israil mengohti)- i|,r{4 S

,!$i'neiire i;3 Pi{r,*W Qtutakanlah, "Cuhtplah Allah

menjadi saksi antmaht dut konu dot antua orang yang mempunyai

ilmu Al Kitab}) (Qs. Ar-Ra'd [13]: a3).

Ibnu Jarir, Ibnu Abi flatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nya, 1i-U\g'-+t
J,i;L(dan seorang sabi doi bani Israil mengalat), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Abdutlah bin Salam."

Diriwayatkan jugg menyerupai ini dari sejumlah tabi'in. Ini

menunjukkan, bahwa ayat ini Madaniyyah (dittgunkan di Madinah),

sehingga ini mengkhususkan keumuman perkataan para ularna, bahwa

surah Al Abqaaf semuanya Makkiyyah (diturunkan di Makkah).

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah,

dia berkata ..Beberapa omng muqnik berkat4 'Kami lebih muliq

kami... kami... Seandainya (Al Qur'an) itu memang qesuatu yang baik,

tentu kami tidak akan didahului oleh si firlan dan si fulan kepadanya'.

Lalu turunlah ayat, fit6;,,:,C6i$Ya;n-$tvfu 
-u51J63 (Dan

orang-orang kafir berkata kepado orang-orang yang beriman, 'Kalau

at Mux6aq'alaih.
HR Al Bufhari (38 12) da l,ftdim (4/1390)-
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sekiranya dia [Al Qur'anJ adalah suatu yang baih tentulah mereka

tiada mendahului kami (beriman) kepadanya)."

Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Aun bin Abi Syaddad, dia

berkata, "IJmar bin Khaththab memptrnyai budak perempuan )rang

telatr memeluk Islam sebelum Umar, yang bernama Zunairah. Umar

pernah memukulnya karena dia memeluk Islam. Saat itu kaum kafir

Quraisy berkata, 'Seandainya (Islam) itu memang baih maka

Zunairatr tidak akan mendahului kami kepadanya'* Berkenaan

dengannya, Allah menurunkan ayat, lii'a -uj| 
J65 (Dan orang-orang

lufir berkata)."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, bahwa

Rasulullah $-bersabda 'f ,t ifr,zE! u,rir'u jfJ.6'&'lrti 
)W F.

yg u$t S\t?u'#* 6 ra*'il& gant Ghifar dan bant Astam o*tot
orang-orang yang menjadi fin"h bagi banyak mamtsia. Mereka

berlcata, "Seondainya (Islam) itu memang baih mala Allah tidak akan

me4jodilran mereka sebagai orang-orctng yang pertama

memetubq,a\a2

Ibnu Asakir meriwayattan dari jalur Al Kalbi, dari Abu
Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Diturunkannya firman Allah,

A;yn:'$,i$i(E:5; (Kami perintahkin kepada manusia supaya

berbuat baik kcpada dua orang ibu bapalotya) hingga: ,sit A.:"At'St

$f;-lj( @ebagai janji yang benar yang tetah dijanjikan kepada

mereka), berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq."

Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Nafi bin

Jubair, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadany4 dia berkata,

"Sesungguhnya aktr mengetatrui wanita yang dihadapkan kepada

Umar, yang melahirkan setelah kehamilan enam bulan, lalu orang-

o2 Dha'y. :

Disebutkan oleh Al Haitsami dalan Majma' Az-Zawaid (10146), dia berkat4
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan AlBazzjf. Dalam sanadnya terdryat perawi-
perawi yang saya tidak ketahui identitasnya."
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orang mengingkarinya. Aku berkata kepada Umar, 'Mengapa dia

dizhalimi?' IJmar balik bertanya, 'Bagaimana itu?' Aku berkata,

' B acalah, t? {t;iE Ar5) ii#: (me n g andun grry a s amp ai m e ny ap i hny a

adalah tiga puluh bulan). qLg *{;"g-li15 i$jla:}6 (Para ibu

hendaklah menyusukon anab-analmlta selama dua tahun penuh) (Qs.

Al Baqarah [2]:233). Berapa lama satu haul?' Dia menjawab, 'Satu

tatrun'. Aku berkata lagi, 'Berapa lama satu tahun?' Dia menjawab,

'Dua belas bulan'. Aku berkata, 'Jadi, drn puluh empat bulan itu

adalatr haulaani kaamilaani (dua tahun penutr). Allah kuasa untuk

menangguhkan dan memajukan kehamilan sesuai kehendak-Nya'.

Umar pun menerima perkataanku."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bila seorang wanita

melahirkan setelah kehamilan sembilan bulan, maka cukuplah dia

menyusui selrma dua puluh satu bulan. Bila dia melahirkan setelah

kehamilan tujuh bulan, maka cukuplah dia menyusui selarna dua

puluh tiga bulan. Bila dia melahirkan setelah enam bulan kehamilan,

maka (ia menyusui) selama dua tahun penuh (dua puluh empat bulan),

karena Allah telah berfinnan, t?6;fr' Ait j i6s (mengandungnya

sampai menyapihrya adalah tiga puluh bulan)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, dia

berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-

shiddiq,-,r;)t1q-,J'6{{165''€;i:fi '86y*(sehinggaapabiladta
telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun dia berdoa, 'Ya

Tuhanht, tunjukilah aht'.). Allah lalu memperkenankan doanya, maka

ayahnya, semua saudaranya, dan anak-anaknya masuk Islam.

Berkenaannnya juga diturunkan ayat, ;j(t{;1d€t' (Adapun orang

yang memberikan [hartanya di jalan AllahJ dan bertakwa). (Qs. Al-
Laill92}.5) hingga akhir surah."
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qi;ii ef 15'63'6 d^6\K $ ;^yl-

Sf:sti W'3; g ''A ayn; qS-$ a1;i::6 6e

u,itL X I O\;;fi # 3'u$l,aA- j 6*i*A

Wt.$V;;Ii @ 6;aBi-{ "fr -@'tr};

,at 4,6;';;* ilt u Ffr6 Vtri 93* ow'ff|
tir:i{U;gh,6nie6:if*.K 

uDan orang yang berkaa hepada dua orang ibu bapaknyo, ,Cis bagi
kamu berdua, apakoh koma berdua mcmperingatkan kepadaku
bahwa aku akan dibangkithan, padahal sungguh tetah berlalu

beberapa amat sebetuttthu?'Lalu kedua ibu bapaknya memohon
pertolongan kepada Allah (seraya mengatalcan)r rCelaka kamu,

berimanbh! sesunggahnyajonjiAtlah itu adalah benar'. Laru dia
berkoto, 'Ini tidak lain honyalah dongengan orangerong yang

dahulu belaka'. Mereka italoh orang-orang yang telah pasti
ketetapan (adzab) atas mereka bersama umat-umatyang telah
berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia Sesungguhnya

mereka adalah orang4rangyurg merugi Dan bagi masing-masing
mcreka derajat menurut apayang telah mereka kerjakan, dan agar
Allah mcncukupkan bogi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan

mcreka sedong mereka tfudt dirugikan. Dan (ingattah) hari (ketika)
oflrr.gerang kaftr dihadopkt, ke neraka, (kepada mereka ,:,

dikatokan),'Konut tclah mcnghabishan rezekimu yang baik datam
kehidupan duniawimu (sqia) dan hanu telah bercenang-senang

36,s55

)6t&
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dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengun adzab yang

menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka

bumi tanpa hak dan kanu telahfosik'.'

(Qs. AI ALqaaf 1461217.2,0)

Allah menyebutkan tentbng oftmg yang mengatakan kata-kata

yang menyakitkan kepada orang tuanya karena kebosanannya atau

kekesalannya ketika orang tuanya mengajak kepada keimanan. Allatr

berfnman, \K S ;ll-\(s ail6 (dan orong yang berkata kcpada

dua orang ibu bapabtya, "Cis bagi komu berdua.'). Maushul D/akni

..5+Jl] ini memaksudkan jenis yang mengucapkan perkataan itu, karena

itulah selanjutnya dirmgkapkan dalam bentuk jarnak 1,14i (mereka

itutah)f. # ,aA.U katimat yang terlontar karena bosan atau kesal

terhadap sesuatuyang ingrn ditolakn)ra .

Nafi dan Hafsh membacanya .;1 dengan kasrah pada hruf
faa'dantomvin.

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ibnu Muhaishin membacanya

dengan fathah tanpa tamvin fJtJ. Sedangkan yang lainnya

membacanya dengan kasrah tanpa tamvin t/t. lt, macam-macam

logat atau aksen untuk lafazh ini. Pembahasan tentang ini t€lah

dipaparkan pada pembahasan surah {l Israa'.

Huruf laom pada kalimat TK Qramu berdua) untuk

menerangkan ungkapan kebosanan itq yakni kalian membosankan,

seperti firman-Nya, 6i q, (Marilah kc sini). (Qs. Yuusuf $21:23).

Jumhur membacanya 46 @pakah kamu berdua

memperingatkmt kepadaht), dengan dua huruf nuun sec*rra taklfif
(tanpa tamtin).

Orang-orang Madinatr dan Mal&ah mem-fathah-kan htnuf
yaa'-nya(e:r$l,sedangkanyanglainmen-suhn-kannyal6):5J1.
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Abu Haiwah, Al Mughirah, dan Hisyam membacanya dengan

meng-idgham-kan satu huruf nuun-rlya kepada yang lain 6,41
Qira'ahini diriwayatkan juga dari Nafi.

Al Hasan, Syaibah, Abu Ja'far, dan Abdul Warits dari Abu

Amr membacanya dengan fathah pada huruf nuun yang pertama

W3, ,fi, seakan-akan mereka menghindari berurutannya dua huruf

serupa br-kasratr

Jumhur juga membacanya ,F,itl (bahwa alczt aknn

dibangkitkan), dengan dhammah pada huruf hamzah danfathah pada

huruf raa'dalam bentuk bina' lil maful.

Al llasan, Nashr, Abu Al Aliyatr, A[ A'masy, dan Abu

Ma'mar membacanya dengan fathah pada huruf hanuah dan

dhammoh pada huruf raa' dalam bentuk bina' lil fa'il (kalimat aktif).

Maknanya adalalL apakah kalian berdua mernperingatkanku batrwa

aku akan dibangkitkan kembali setelah mati?

Kalimat ,FvftAi,#fi @adahat sungguh telah berlalu

beberrya umat sebelumh) bemda pada posisi nashab sebagu laal
(keterangan kondisi), yakni: sedangkan kondisinya adalatl, telatr

berlalu umat-umat sebelumku yang sudah mati dan tidak ada seorang

pun dari mereka yang dibangkitkan kembali.

Demikian juga kalmat 'islEf.;{;3.t7i2 Qalu kedru ibu bapabrya

memohon pertolongan kepada Allah), berada pada posisi nashab

sebagai haal $etentgan kondisi), yakni: dan keadaannya bahwa

kedua omog tuaryra itu memohon pertolongan kepada Allatr agar

memberikan petu4iuk kepada keimanan. Lafaz4r rtI'o1At firakni dari

ALiSl adalah muta'addi (tansiti| secara langsung, dan dengan kata

bantu baa', maka dikatakan fu&vU"ya* 1- orl1-)y (memohon

pertolongan kepada Allah).

Ar-Razi berkata, "Maknanya yutu 9y|'n !-91*.;-
(keduanya memohon pertolongan kepada Allah atas kekufuran
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anaknya itu), namun karenajaar-nya [Srakni 
-,.] 

dibuang, makafi'l-
nya langsung kepada objek."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa iil+fi b/akni aan gLi31
adalah lffur laoa; sehingga tidak memerlukan kata bantu baa't4.

Al Farra berkata, "Dikatakan -3:?iei:i&r Qr+f (Alah
memperkenankan doanya dan perrrintaan tolongnya)."

Kalimat 43 (C"trt* kanu) dengan perkiraan adarya qaul

(perkataan), yakni: seraya keduanya berkata kepadanya, *Celaka

l(amu." Maksudnya bukan mendoakannyq tapi mendorongnya wrtuk

beriman, karena itu setelah kata ini keduanya berkata kepadanya ;t{.
7;'tgtiy(berimanlah! Sesungguhnya janji Atloh itu adatah benar).

Maksudnya, berimanlatr terhadap pembangkitan kembali setelah mati,

karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tidak ada

penyelisihan padanya.

Sjij (t"t" dia berkato) saat itu untuk mendustakan perkataan

kedua orang tuanya, iilt13-g!.1:JyfSY Qni tituk lain hanyatah

dongengan orang-orang yang dalrulu betaka). Maksudnya, apa yang

kalian berdua katakan tentang pembangkitan kembali itu hanyalah

mitos-mitos orang-orang terdahulu dan kebatilan-kebatilan mereka

yang mereka cantumkan di dalam Kitab-Kitab.

Jumhur membacanya 6lt6ity dengan kasrah pada tlsebagai
kalimat permulaan, atau alasan.

Umar bin Fayid dan Al A'raj membacanya dengan fathah
karena dianggap sebagai ma'mul dfri |Dl:, dengan perkiraan adanya

huruf baa', yakri'r* #iurilt't--bj tt\'tt-t (berimanlalL bahwa

sesungguhnya janji Allah untuk hari Kebangkitan itu adalah benar).

|ff, k*3'".51J,iti1 (mereka itulah orumg-orang yang telah

pasti lretetapan [adzabJ atas mereka) maksudnya yaitu, omng-oftrng

yang berkata seperti ini adalah orang-oftmg yang telatr pasti ketetapan
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atas mereka, yakni telah pasti adz-ab atas mereka berdasarkan firman

Allah @ kepada iblis, fii$ teq;;ya-.firt{1 (Sesunsguhnya

Aht pasti akan memenuhi Neralm Jahanam dengan jenis knmu dan

dengan orang-orang yang mengilali kamu di antara mereka

kesemuanya) (Qs. Shaad [38]: 8s) Ci$#Ur#u*ifilta
(bersama umat-umat y6ng telah berlalu sebelum mereka dari jin dan

nanusia).

Kalimat b,* 6tZ'ff.y (SesunS*thnya mereko adalah orang-

orang yang merugf) sebagai alasan bagi yang sebelumnya. Ini
menolak anggapan batrwa turunn)ra ayat ini berkenaan dengan

Abdurrdunan bin Abu Bakar, dan dialah oftmg yang berkata seperti

itu kepada kedua orang hrany4 karena dia termasuk kaum mukmin
yang utama, dan bukan termasuk kalangan yang berhak mendapat

adzab.

Penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan

di akhir pembahasan bagian ini.

W|L$'W @an bagi masing-masing mereka derajat

menurut apa yang telah mereka kerjalun) maksudnya adalah, masing-

masing dari kedua golongan ini, yang beriman dan yang kafu, baik

dari kalangan jin maupun manusi4 terbagi menjadi beberapa

tingkatan di sisi Allah pada Hari Kiama! sesuai amal perbuatan

mereka.

Ibnu Zaid berkata, "Tangga-tangga para penghuni neraka di
dalam ayat ini menuju ke bawalU sedangkan tangga-tangga par:a

penghuni surga menuju ke atas."

#|--;fr (dan agar Atlah menculatpkan .b.agi mereka

[balasanJ p"tnflorr-pekerjaan mereka), yakni n4;:lt i9 (balasan

perbuatan-perbuatan mereka). Jumhur membacanya'jl':F, dengan

huruf nuun (agar Kami mencukupkan bagi mereka). Sementara itu,
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Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Ashim, Abu Amr, dan Ya'qub
membacanya dengan hurufyaa' t6$1.

Abu Ubaid memilih qim'ah pertama, sementara Abu Hatim
memilih qira'ahkedua.

618-{ fr (sedang mereka tiado dirugikar)maksudnya adalah,

yang berbuat jatrat tidak ditambahi hukumannya dan yang berbuat

baik tidak dikurangi pahalany4 tapi masing-masing mendapatkan

haknya, yang baik maupun yang buruk. Kalimat ini berada pada posisi

nashab sebagai haal (keterangan kondisi), atau sebagai kalimat
perrrulaan yang menegaskan apa yang sebelumnya

$WWe-5'Vj6-3 (dan [ingattahJ tei tkctika] orans-
orang lraJtr dihadapkan lce neraka). Zhaf dt sini terkait dengan kata

yang dibuang, yakni: ingatkanlatr kepada merekq hai Muhammad,

tentang hari ketika disingkapkannya tutupan sehingga mereka dapat

melihat neraka dan mereka didekatkan kepadanya

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna #; fuLfr'q"ijtt-
(diadzab), yaitu dari ungkapan ;il"Sr,-b'*>'* (dihadapkan ke

pedang).

Pendapat lain menyebutkaq bahwa pada redaksi ini terdapat

pembalikan lafazh, yang maknanya '#j, tt ,p,# (neraka

ditampakkan kepada mereka).

Eiti /SEa.H'|j;it l\trcpaaa mereka dikatakanJ, "Kamu
telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kchidupan duniawimu

[sajal.') maksudnya adalah :"lj;',-jj'J-jr- (dikatakan itu kepada

mereka).

' Pendapat lain menyebutkan, bahwa rcdaksi ini yang me-

n a s hab -kan zhmf tadi til-jl.
Pendapat yang pertama lebih tepat.

Judnrr membacanya ';;'fdengan satu hurtrf hanaah.
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Sementara itu, Al Hasan, Nashr, Abu Al Aliyah, Ya'qub, dan

Ibnu Katsir membacanya dengan dua huruf hamzah secara takhfif

tghsffl Makna pertanyaan ini sebagai kecaman dan celaan

Al Farra dar Az-Zajjaj mengatakan bahwa orang Arab kadang

mengecam atau mencela dengan bentuk kalimat tanya dan kaliiiiit
lainnya. Jadi, kecaman atau celaan terkandung di dalam kedua macam

qira'ah rni.

Al Kalbi berkata, "Maksud i:t $rr adalatr kenikmatan-

kenikmatan dan segala penghidupan yang adapadanya."

6 FZt (dan kamu telah berserutng-senang dengannya)

adalah dengan rezeki itu. Maknanya: mereka

memperturutkan syahwat dan kenikmatan untuk bermaksiat terhadap

Allah &. Mereka tidak mempedulikan dosa. Inilah bentuk pendustaan

mereka terhadap ancamao, hisab, adzab, dan patrala yang diberitakan

oleh para rasul.

*iilAfS;GilT (maka pada hari ini kamu dibatasi dengan

adzab yang menghinakan) maksudnya adalah adzab yang

mengandung penghinaan dan penistaan bagi kalian.

Mujahid dan Qatadatr berkata, "lrijtadalatr Lrt4t ftehinaan)
menurut logat Quraisy."

',##,,i;1ig1i{1f}Kq (karena tamu tetah

menyombongkan diri di muka bumi tanpa fta&) maksudnya adatah

keluar dari ketaatan terhadap Allah dan melalorkan kemaksiatan-

kemaksiatan terhadap-Nya. Allah menjadikan sebab pengadzaban

mereka dengan dua hal, yaitu menyombongkan diri dari mengikuti

kebenaran dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allatl

&, dan inilah perihal orang-orang kafir, karena mereka memadukan

semua ifu.
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Al Bukhari meriwayatkan dari Yusuf bin Mahik, dia berkata,

"Saat itu Marwan sebagai Gubernr:r Hijaz yang ditugaskan oleh
Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Lalu dia berpidato, kemudian menyebut-

nyebut Yazid bin Mu'awiyatr, Efr orang-orang berbai'at kepadanya

setelah ketiadaan ayahny4 maka Abdurrahman bin Abi Bakar
mengatakan sesuafu, dan Marwan pun berkata, 'Tangkap dia'.

Abdunahman lalu masuk ke rumah Aisyah, sehingga mereka tidak
dapat menangkapnya. Marwan lalu berkata, 'Sesungguhnya berkenaan

dengan orang inilah diturunkan aya! 1K$li,rg-31,s75 (da,
orang yang berkata kepada dua orang ibu bapalorjta, 'Cis bagi lamu
berdua'.) Aisyah pun berkata, 'Allah tidak pernah menurunkan kepada

kami fteluarga Abu Bakar) sesuatu pun dari Al Qur'an, kecuali Allah
menurunkan ayat tentang kebebasanku (dari tuduhan bohong)

Diriwayatkan oleh Abd bin Humai4 An-Nasa'i, Ibnu AI
Mundzir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih
dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, *Ketika Mu'awiyah
membai'at anaknya, Marwan berkata, 'Ini tradisi Abu Bakar dan

Umar'. Abdurr*rman lalu berkat4 'Itu tradisi Hiraclus dan Qaishar'.
Marwan pun berkata, 'Orang inilah yang berkenaan dengannya Allah
menunrnkan ayat, TK $;-lt\C,s!'$ (dan orang yang berkata
lrepada dua orang ibu bapalmya, 'Cis bagi kamu berdua'.). Hal ini
lalu sampai kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, 'Marwan telah

berdusta. Demi Allah, tidak begitu. Seandainya aku mau menyebutkan

ayat yarag diturunkan berkenaan denganny4 niscaya aku sebutkan.

Akan tetapi Rasulullah *b telah melal<nat bapaknya Marwan ketika
Marwan masih di dalam tulang punggungnya" jadi Marwan itu
termasuk orang yang dilaknat Allah'."44

* shahk.
HR. Al Butfiari (4827) dari hadits Yusuf bin Mahik* shahih-
HR Al llakim (4l4St).
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini,
dia berkata" "Ini (berkenaan dengan) seorang anak Abu Bakar."

Abu tlatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.
Namun inhdakshahih,sebagumana telah kami kemukakan 

nl

{{+ 6.'4. :33t * i5 +ffi\,r7,i\ ty re 6 f tv *
K# 36 -,2y-iti J t_Y^; f't =rry A,

'&-+izt(u&off #q(rY,(*l;GKp-64rJ6
q, K,,3 6#; -r,6*3-e Kt ;'t'-u g

w 3re6i'drt fr5,5 J;i3, o$ut t15

r5,iv

<rf41

vi fi 16 Kg:3@'ilJ a n w.br:*. w (, ?" s
36i@ ryr;i;A,r/,,rtK W J y€i_,! tpL

6('y"* ; # *$'{;'ifr {S W ;;:; i;fi
ie5 @ srtj#- +$ft tr'16 i'l,*g <D 34-

fil@'t6-ifi 4,5t6%{}rt-orfu;cK1fr
Al Hakim b€dota, "Iladits ni shahih menurut syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari

dan Muslim), namtm keduanya tidak mengeluarkannya."
Seme,ntara iur, Adz-Dzahabi berkatq "Ada keterputusan sanad padanya.

Muhammad tidak mendengar dari Aisyah.'
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,Afn iia't:ra &?4r K. 3 ;"1 e;t a. v35i ir$t'#'
@5ii6.:6^i3#y

'sDan ingatlah (IIuO saudara kaum'Ad, yaitu ketika dia memheri

peringatan kepoda kaumnya diAlAhqaaJ, &in sesungguhnyo telah

terdah ulu beberapa o rang pemberi peringatan sebelumnya dan

sesudahnya (dengan mcngatakan)r1langanlah kamu menyembah

selain Allnh, sesangguhnya aku khotatir kamu akan ditimpa adzab

hariyang besar'. Mereka meniawabr'Apakah kamu datang kepada

kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan

kami? Maka datangkanlah kepada kami adzab yang telah kamu

ancamkan hqada kamiiika kamu termasuk orang-orang yang

benar'. Dia berkatar'sesungguhnya pengetahuan (tentang itu)

hanya pada sbiAllah dan aku (hanya) menyarrrpaikan kepadamu

apa yang aku diutns dengan membowanya tetapi ahu lihat kamu

adalah kaum yang bodoht. Maka totkala mcreka melihat adzab itu

berupa awanyang menuiu ke lembah'lcmbah mereka, berkatalah

mereka, 'Inilah trwan yang akan menurunhan huian kepada kami'.

@ukan)t bahkan itulah adzab yang komu minta supaya datang

dengan segera, (yaitu) angin yang mengandung adzab yong pedih'

segala sesualu dengan perintah Tuhannya,

maka jadilah

bekas) tempat

tidak adayang kelihatan lagi kecuali (bekas-

mereka. Demihianlah Kami memberi balasan

kepada kaum berdosa Dan Kami telah

meneguhkan hal-halyang Kami belum

pernah meneguhhan kedudukanmu dalam hal itu, dan Kami telah

memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati;

tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak berguna

sedikit jua pun bag, mereka, karena rmeteka selalu mengingkari

ayat-ayat Altah dan mcreka telah diliputi oleh sihsa yang dahulu
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s elalu mereka memperolo k-o lo kkannya D an s es angguhnya Kami
telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan Kami telah

mcndatanghan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang s upaya

mereka kemboli (bertobat). Maka mcngapa yang mereka sembah

selain Akrt sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri (kepada Or!:Ol
tidak dapat menolong tmereka- Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap

dari mcreka? Itulal ahibat kebohongan mereka dan apa yang
dahulu mereha ad*adakan " (Qs. AI Alqaaf [a6l:21-28)

Firman-Nya {6f',9 (don ingatlah [HudJ saudara lcaum

'Aad) maksudnya adalalL ingatkanlah, hai Muhammad, kepada

kaummrl tentang mrdara kaum 'Aad, yaitu Huud bin Abdullah bin
Rabah. Dialah sardara senasab mereka, bukan saudara seagama

Katimat fr37:r1'+ $taitu kettka dia memberi peringatan
kcpada kaumrrya) sebagai badal isytimal (pengganti menyeluruh) dari
itu Maksudnya a.lalah F+ 9!:i-'t'r-ii (saat dia memperingatkan

mereka).

+f;;g\ (d Al Ahqaafl adalatr tempat-tempat
tinggal kaum 'Aad. Ini bermk jamak dari'ri-jr, yaihr gundukan pasir

besar memanjang yang dilengkungkan atau dimiringkan. Demikian
perkataau Al Khalil dan lainnya. Kaum ini menundukkan penduduk

buni dengan kekuafan mereka. Maknanya adalalL Allah &
memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada kaurnnya kisah

kaum tersebut agar mereka dapat mengarrrbil pelajaran dan merasa

takut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Allah memerintahkan

beliau untuk mengingatkan dirinya tentang kisah kaum tersebut

bersama Huu4 agar beliau dapat mengikutinya dan merasakan

ririgannya pendustaan kaumnya terhadap dirinya.
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Atha berkata, "Utfi,liadalatr wilayah berpasir di negeri-negeri

Syahr."

Muqatil berkata, "Ifu terletak di sebelah kanan Hadrarnaut."

Ibnu Z;irA berkata, "Perbukitan pasir yang terbentang

memanjang seperti pegunungan ftlmun tidak menjulaog tingg seperti

gunung."

4&brii-61237\i$rX; @on sesungguhrrya tetah

terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan

sesudahnya) makzudnya adalah, telah berlalu beberapa rasul sebelum

dan setelahnya. Demikian perkataan Al Farra dan lainnya

Dalam qira'ah Ibnu Mas'ud disebutkan g#.'dl l--S- U.b
(sebelum dan sesudahnya). Kalimat ini berada pada posisi nishab
sebagai haal (keterangan kondisi). Bisa juga sebagai kalimat
mu'taridhah antara peringatan Huud dengan perkataannya kepada

kaumnya, f*3631(sesungguhnya aht Hwwatir kamu akan).

Pendapat yang pertama lebih tepat. Maknanya adalah,

beritahukanlatr kepada mereka bahwa rasul-rasul yang diutus
sebelumnya dan yang akan diutus setelahnya, memberi peringatan

seperti peringatannya.

Kemudian redaksinya kembali kepada membicarakan

perkataan Huud kepada kaumnya. Allah berfirman mengisatrkan

tentang perkataannya, # rJ-ar:S{*36l4y (sesungguhnya alat

lrhawatir lramu akan drtimpa adzab hari yang besar).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa bila dianggap sebagai

kalimat pertentangan (mu'taridhah), maka lebih sesuai dengan

konteksnya dan lebih sesuai dengan maknanya

G;LteKPG4f]6 (mereka menjawab, "apakah lcamu

datang lrepada komi untuk memalingkan kami dari [menyembahJ
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tuhan-tuhan kami?') yakni WV'* $P,(untuk memalingkan kami

dari [menyembah]nya).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, untuk

menyimpangkan kami. i;*'.il

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah, untuk

mengbalangi kami.

Pemaknaan-pemaknaan tersebut saling mendekati.

Contohnya yaitu ungkapan Urwah bin Udzainah berikut ini:
lzz ,l-*ij;'-"rT.nL{J 

'J'J 
LP, l\*tj**i*ot

"Jika engkau berpaling dari tindalcanyng boik,

maka kmt termasukyang lainnya, yang telah berpaling.

Maksudnya, jika engkau tidak sehrju dengan sikap baik, maka

engkau tennasuk kauur yang telah berpaling dari itu.

WqGS (maka dotanglronlah tepada kami adzab yang telah

kfrint ancamkan kcpada kami) maksudnya adalah adzab yang besar

in . '&)i2(ASoLQika tramu termasuk orang-orang yang benar)

dalam mengancamkannya kepada kami.

$t'+'l4l iiy36 (Dia berkata, "sesungguhnya pengetahuan

[tentong ituJ harrya pada sisi Allah) maksudnya ada]ah, sesungguhnya

tentang datangnya anzr;b itu hanya ada di sisi Allah,

tidak ada padaku. +f:trSCKfiV (dan aht [harryal menyampaikan

kcpadanu qW yang ahr diuttts dengan membav,arrya) kepada kalian

dari Tuhan kaliaru yaitu peringatan dan pembenaran, sedangkan

pengetahuan tentang waktu kedatangan adzab ltu, Allah tidak

kepadaku. 6fi16K1J-JtSi Qetapi aht tihat

kamu adalah laum yang bodoh), karena kalian tetap berada ddiiam

kekufiran kalian dan tidak mau menerima petunjuk yang aku Uu*u
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kepada kalian, bahkan kalian menantangku untuk mendatangkan hal-

hal di luar tugas para rasul.

Oj|',;L,ei 6atra tatkala mereka melihat adzab itu berupa

a'wan), dhamir-nya kembali kepada t-i yang terdapat pada kalimat t11

T3j, (adzab yang telah kanru ancamlean kepada kami).

Al Mubarrad Mt Az-ZaJJaj mengatakan, bahwa dhamir pada

ljV (mereka melilut adzab itu) kembali kepada yang belum

disebutkan, dan itu diterangkan oleh kalimat Oj6 (berupa awan).

Jadi, dhamir-nyakembali kepada 'qt;,lt (awan), yakni ,+t j,St t1ls$li
t1a16 ftetika mereka melihat awan yang nampak). Jadi, manshub-nya

tLrG karerc pengulangan, yakni sebagai penafsiran. Awan disebut
'rplbkarenaawan tampak ,.ti,,i;t f7 G(pada bentangan langrt).

Al Jauhari b€,rkat4 "rf 1;it adalatr awan yang nampak di ufirk.

Contohnya dari pengertian ini-uAa.n firman-Nya, 6#3;;;l; Qnitah
onan yang akon memrwtkan lrujan kepada kami)."

Manshub-nya,6rG aAaUAkarena sebagai haal atau tatryiz.

. *-'J::;* (menuju ke lembah-lembah mereka),yakni Q,f
'd)tti 5rj (menuju ke lembatr-lembah mereka).

Para mufassir mengatakan, bahwa kaum 'Aad sudatr cukup

lama tidak mendapat hujan, lalu Allah menggiringkan awan hitam

kepada mereka, yang keluar kepada mereka dari lembah yang

bemama Al Ma'tab. Ketika mereka melihat awan itu menuju ke

lembatr-lembah, mereka pun bergembir4 dan W|;er:SttrV
(berlrotalah mereka, "Inilah crwan yang akon menurunkan lrujan

kcpada kami.')

t<aiimat 6-'4gU (menuiu kc lembah-lembah merelca)

sebagai sifat untuk 32G @utan1, karena idlnfah-nya secara lafazh,

bukao secara makna, maka benar penyifatan l<ata nakiroh dengannya.
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Demikian juga kalimat $l 0,""g akan menurunkan hujan kepada

kami).

Ketika mereka mengatakan demikian, Huud menjawab mereka

dengan mengatakan, -*,ii|J.i,,1635 ([bukonJ! Bahkan itulah adzab

yang lramu minta supaya datang dengon segera), yalari adzab, kagerra

mereka telah mengatakan, t'35qE11' @atra datangknnlah trepada

lromi adzab yang telah knmu ancamkan kepada kami). Kalimat fo7
([yaitu] angin) sebagai badal4ari U, atau k]tabar dari mubtada' yang

dibuang. Kalimat '{J$:J;W Oang mmgandung adzab yang pedih)

sebagai sifat uutuk 8"- @rSi"). Angin yang mengadzab nrereka

berasat &ri awanyang mereka lihat ittl.

C;;\$'ff*l (yang menghoncarkan segala sestntu dengan

perintah Tulunnya). Iklimat ini sebagai sifat kedua untuk A,
(angtn), yakni yang mengbancurkan segala sesuatr yang dilewatinya,

baik itu diri kaum 'Aad maupun harta benda mereka bid,, [yakni dari

U:it adalah tU-i,1i ; pembinasaan), demikian juga

]r;!r. Ini juga diba; y ,U(hancurlatr segala sesuatu), dengan huruf

yaa' ber-fathah, tfry pada hunrf daal, dan dlummah pada huruf

miim. Mofulnya Jj adalah karena sebagu fa'il dari lltjl - ';:5.
Maloa b;\ (dengan pgrintah Tuhannya) adalah, itu dengan

ketetapan dan takdir-Nya

WSWj-*l#f, (maka jadilah merela tidak ada yang

lrclihatan lagt kecuali [bekas-bekasJ tempat tinggal mereka)

maksudnya adalah, engkau, hai Muhammad, atau setiap yang layak

untuk meliha! tidak dapat melihat kecuali bekas-bekas tempat tinggal

mereka setelatr hilangnya diri dan harta benda mereka.

Jumhur membacanya L9:Ft ltuttu tidak melihat), dengan

huruf taa' dalar..rr bentuk Hithab (unhrk omng kedua), dan dengan

menaslmb-k*r'#6.
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Hamzah dan Ashim membacanya €j-*, dengan huruf yaa'

ber-dhammah dalam benhrk bina' lil maful (kalimat pasif), dan

dengan me-rafa' -kan ii4t .

Sibawaih berkata, "Maknanya yaitu, diri mereka tidak lagi

kelihatan kecuali (bekas-bekas) tempat *i"ggal mereka."

Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih qira'ah yang kedua.

Al Kisa'i drrrl Az-7aiaj mengatakan, bahwa maknanya adalah,

tidak ada tagi yang terlihat kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal

mereka. Ini dibawakan kepada makna seperti ungkapan * il |y.6
(tidak ada yang-berdiri kecuali Hindtrn), yang makn4nya )l lii it, 6
3 :t Gidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Hindun). Dalam

redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya: lalu datanglatr

angin yang kemudian menghancurkan mereka sehingga tidak ada lagi

yang terlihat kecuali (bekas-bekas) tempat tioggal mereka.

'64;;5i$ifi 
"# 

iryi{ (demikianlah Kami memberi balasan

lrepada kaum yang berdosa) maksudnya adalah, seperti pembalasan

itulah Kami membalas mereka. Penjelasan tentang kisah ini telatr

dipaparkan dalam surah Al A'raaf.

,='.'6&' bLf'1,j13 i:8 @an sestngguhnya Kami telah

meneguhkan keduduknn mereka dalam hol-hal yang Kami belurn

pgrnah meneguhkan tre&dutranmu dolam hal itu). Al Mubarrad

berkata, "J padakalimat -ti;- 
setara dengan kedudukan $-jt,dan ,i!

setara dengan kedudukan 6, yakni sebagai penafi (yang meniadakan).

Perkiraannya: sesungguhnya Kami telah meneguhkah kedudukan

mereka di tempat yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukan

mereka padanya, yaitu dengan harta panjang umur, dan kekuatan

fisik.

Pendapat lain menyebutkan" bahwa JL di sini sebagai

tambahan, perkiraannya: sesungguhnya Kami telah meneguhkan
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kedudukan mereka di tempat yang Kami teguhlran kedudukan mereka

padanya, Demikian yang dikatakan oleh Al Qutaibi.

Pendapat yang pertama lebih tepa! karena lebih mendalam

dalam mengecam orang-orang kafir Quraisy dan sebangsanya

iG3f;ytll &161{e (dan Kami telah memberiksn kepada

merelra pendengara4 penglihatan dan ha$ matsuanya adalalL

mereka berpaling, enggan menerima huiiah dan peringatan, padahal

Allah telah memberi mereka naluri yang bisa memahami dalildalil.
oleh karena itu, Allah berfirman, r#i6g;'rl*1-JiFarfr i# 8fi:l('5

Xlu $etapi pendengaran, penglihatan dan,hdi mereka tidak

berguna sedikit jua pun bagi Tnereka): Hial itu tidak mengantarkan

mereka kepada tauhid dan pengakuan akan benarryra jaqii serta

ancaman.

Tentang alasan penggmaan lafazh trmggal 'Ci-' '-lr

(pendengaran) dan tafazh jurnak ]Lj.r1i (penglihatan), telah kami

kemtrkakan, sehingga tidak kami ulr.g di sini. $prcrakalimat "*;(sedikit jua pun) adalah 14ftahan. Perkiraannya: tetryi tidak bergua
sedikit pun dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka

;fr ,+!7<,t34- $#y ltareno mereka' selalu mengingkoi

ayat-ryat Atlah), ztarf tyalari ![ i"i terkait dengan .6:,1, Oa" di sini

terkandung malana alasan, yakni irtlJhi-t-iL3;i$ 6rr*" mereka

selalu mengingkari)

'brli#-41,(Y tr'616 (dan mereka telah diliputi oleh siksa

yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkomln) maksudnf
adalah, mereka telatr diliputi oleh adzab yang dahulu selalu mereka

minta untuk disegerakan dengan cara memperolokolot&aonya, q1)t
'li':E 

@alra datangkanlah kepado kmri adzab ,rerg telah kamu

anc amkan kepada lcami).

€jll|K;CKtfri1|3 @on sesunggularya Koni telah

membinasakan negeri-negeri di sekitarmu). Khtthab ini untuk
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penduduk Makkah, dan yang dimaksud dengan negeri-negeri di

sekitar mereka adalah negeri-negeri kaum Tsamud, Lu+, dan

sebagainya, yang bertetangga dengan negeri-negen Hrjaz. Berita-

berita tentang kaum-kaum tersebut banyak beredar di kalangan

mereka.

tFj-#*Sr$ft @an Komi telah mettdatangkan tanda-

tanda lrebesaran Kami berulang-ulang supoya mereka lumbali

fbertobatJ) maksudnya adalah, Kami telah menerangkan hujjabhujjatt

dan rnengulang-ulangnya agar mereka kembali dari kekufurarU namun

mereka tidak juga mau kembali.

Allah & lalu menyebutkan, bahwa tidak ada penotong yang

akan menolong mereka dari adzab Allah. Allah pun berfinnaru $i
'ay^f3$t*iav3Sit'"it{; (mal@ mengapa vang mereka sembah

selain Allah sebagai Tututt lttttuk ruendelcatkan diri fkepada AllalrJ

tidak dapat menolong mereka), yakni: maka mengaPa sesembahan-

sesembatran mereka yang mereka nyatakan dapat mendekatkan diri

kepada Allah tidak dapat menolong mereka untuk memberi syafa'at

(pembelaan) kepada merekq padatral mereka telah mengatakan

tentang sesembatran-sesembatran mereka ltu, itl'"t"(iJit :$t
(Merela itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah). (Qs.

yuunus n0l: 18), dan batrwa sesembahan-sesembatran mereka itu

akan melindungi mereka dari kehancuran yang akan menimpamereka.

Al Kisa'i berkata, *i'qptadatah setiap hal untuk mendekatkan

diri tepada Allatr,yang berupa ketaatan dan ibadatr. Bentuk jamaknya

ar.rri, seperti tcata irinlr dan up.ti'!r."

Salatr satu dari drr_ maful v6i aaaal dhamir yang kembali

kepada maushul,dan yang satunya lagi(dl)i, sedangkan (r:.i sebagai

lual, dantidak benar batrwa kalmat ini sebagai maful kedua d*rY,U;

sebagai badat darinyq karena jika demikian maka maknanya menjadi

rusak
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ittr benr dan maknanya

tidak rusak. Hal ini di.rajih-h,an oleh Ibnu Athiyyah, Abu AI Baqa',

dan Abu Hayyan. Mereka mengingkari nrsaknya makna berdasarlcan

anggapan ini.

;ifik'S @ahkan ntun-nhm itu telah lenyap doi
mereka), yakni menghilang dari menolong mereka dan tidak aAi su"t

dibutuhkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ffi
itu telah hancur binasa.

Pendapat lain menyebutkan, bahvra dlwnir Wd"ij4.kembali
kepada orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir itu meninggalkan

berhala-berhala itu dan berlepas diri dari mereka

Pendapat y*g p".t"*u lebih tepac

IGta penunj"k ;tlij (itutoh) mentrqirrkken leqrapnya tuban-

tuhan (sesembahan-sesembalran) mereka Maknaqra adalah, lenyap

dan hilangnyd itu merupakan akibat ;!i{iy1*.tot-"g*, nureka) yang

menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai tuhan-tuhan yang

mereka nyatakan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah-

Jumhrn membacany" rfiGl dengan kasrat padahuntr tumzal
dan sulam padahuruf faa', yaitu mashdar dari t31- &li-tt- afifr yatni

H,it (kebohongan mereka).

Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, dan Mujahid membacanya

dengan fathah pada huruf hamzah, faa', dan kaaf ft1fi\ karena

dianggap sebagai /i'1, yafui: itulaU perkataan yang me,malingkan

mereka dari tauhid.

Ilaimah membacanya dengan fathal pada hunrf haw.ah dan

tasydid pada huruf faa' lilSSfJ, yakni: mcnjirlikan mereka para

pendusta-
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Abu Hatim berkata, "Maksudnya adalah membalikkan mereka

dari kenikrnatan yang pematr mereka alami."

. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia membacanya

dengan madd dan kasrah pada huruf 1aa' fF-iSSjl yang bemrakna

n+ tV (memalingkan mereka).

<,ilIrtj((i @an qpa yang dahulu mereka ada-adolan) dr-

'athf-kan kepada #y yakni: dan akibat kebohongan mereka, arau

apa yang dahulu mereka ada-adalon- I\,Iaknanya: Itulah kebohongan

mereka yang dulu mereka katakan bahwa sesembahan-sesembahan itu
mendekatkan diri mereka kepada Allah dan akan me,mberi syafa'at

bagi mereka-

<,ijfit$(tt3 @" apa Wrg doktlu mereka ada-afukot)
maksudnya adalab mereka dustakan bahwa sesembahan-r"ss6$ahan

itu adalatr ttfian-tuhan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Harim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata "AI Abqaaf adalah sebuah gunung di Syam.-.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi tlatim meriwayatkan dari

beberapa jalur dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, g$3te6
(inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami), dia berkata,

"Itu adalah irgJ..lt (awan)."

Al Bukfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Aisyalq

dia berkata cc2{ku tidak pematr melihat Rasulullah & tertawa

terbatrak-bahak hingga terlihat langit-langit tapi beliau

hanya tersenyum. Beliau, apabila melihat awan atau angiq maka akan

tampak pada wajahnya rona kek&awatiran. Aku berkat4 'Wahai

Rasulullah, apabila orang-omng melihat maka mereka gembira

karena berharap akan turun hujan. Namun bila engkau melihatnya,

maka tampak kekhawatiran pada wajahmu'. Beliau pun bersabdq ,Jg
l+rijlr i5 ,si:8. )-,{}u;?'} q:s i ,4r.'o g o{r-l'lt €ii-r;, ,i;so r;-

6931666) ,rjiu6 (ryo["i Airlya}- fida&ah nenbt,rlrtta n,rztc,so (mt(m
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apa yang di dalamrrya terkandung adzab. Sungguh, telah ada krun
yang diadzab dengan angin, dan telah ada kaum yang melihat o&ab
hingga mereka berkata,'Inilah awan yang akan memtrunkor lrujan

kepada lcomi. ).'As

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah
meriwayatkan dari Aisyall dia berkata, *Rasulullah $, apabila angin

berhembus, maka beliau mengucapkan , W 6 f1 Wp afiUf .nil Pi
*.da\|6?ig67i6$g *i*?, ,*rt>i;:ri 6 ,ri (ya Auah,
sesungguhnya aht memohon kcpada-Mu kebailamya dan kebaikan
yang ada padanya, serta kebaikan dari apa yang Engkou kirimkan
denganrrya. Afu berlindung kepada-Mu dffii kcbwukarmya don

lrcburukanyang ada padanya, serta kcburukon yang Engkau kirimkon
dengannya). Bila langt tarnpak mendung, berubahlah rona wajah
beliau, beliau keluar masuk dan bolak-balik. Sedangkan bila hujan
turun maka beliau pun bergembira karenanya Aku pun menanyakan

itu kepada beliau, lalu betiau bersabda, (:51 :sG ii lC l(5'^ri.ir-if I
(irtlhG (Aht tidak tahu" mungkin saja itu sebagaimana yang
ditratalron oleh lrnum 'Aad,'Inilah cflvan yang akan memtnnkant lrujan
trepada kami.').'A6

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam As-Safusb dan Abu Asy-Syail*r
dalam Al 'Azhamaft meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nvq rrf-J JrJO),6iiVei @atra tatkala mereka melihat adzab rtu

berupa owan yang menuju kc lembah-lembah mereka), dia berkata
"Maksudnya adalah awan yang mengandung hujan. Pertama kali
mereka mengetahui bahwa itu adalah adzab ketika orang-oftlng
berhamburan dan terrak-ternak mereka beterbangan di antara langit
dan bumi seperti bulu-bulu ternak yang diterbangkaA maka mereka

a5 Muttafaq'alaih.
!_IR. Al Bulfiari (4828,4829) datMuslim Ql6l6).6 shahih.
HR. Muslim Ql6l6);At-Tirmidzi (3#9);dan Ibnu Majah (3391).
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pun menutup pintu-pintu rumah mereka. Lalu angin kencang datang

menghempaskan pintu-pintu mereka, dan menimpakan debu dan pasir

kepada mereka, sehingga mereka pun berada di bawah pasir selama

tujuh malam delapan hari terus menerus, dan selama itu pula mereka

selalu berteriak-teriak. Kemudian Allatr memerintahkan angin itu agar

menjauhkan debu dan pasir dari mereka,lalu menghempaskan mereka

ke lautan. Itulah firman-Nya, WJWj;* l#Ii @aka jaditah

merelra tidak ada yang lcelihatan lagi kecuali [bekas-bekasJ tempat

tinggal mereka)."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Al
Hakim, dan dia menilainya slnhih, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Tidaklah Allah mengirim angin kepada kaum 'Aad kecuali seukuran

cincinku ini."

Ibnu Jarir dan Ibrnr Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyq *.'i<& ;'it:a.ritk.,fri fa*, sesungguhnya

Kami telah meneguhlcan kedudukan mereka dalam hal-lul yang Kami

belum pernah meneguhkan kedufukanmu dalam hal in), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) F-3U i-J (fanS Kami betum pernah

meneguhkan kedudukanmu)."

Ibnu A[ Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas ayat ini, dia berkata "Kaum 'Aad diteguhkan

kedudukannya di muka bumi melebihi peneguhan umat ini. Mereka

juga lebih kuat fisiknya, lebih banyak hartanya, dan lebih panjang

umurnya."

6g t *;ctii a;$i,1,#:i # afi3 alfs;, rt3

W, ELT;rttltt GD'*, {.: 4} 6t ti; G fS'ir *r
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6b # Jv-c* )tK. 6. q6$. ej $.'dJW
u ru fi- +br:t fli isljr6uA- -1'2 - 1tre*
*!-,;.{5 ;i ;i1 4J ,6@ *tj vtfr J, F}; K.;'i

6 * t96r114',fr d5,?fri; z;flti,* 
"$';ifi:i

4. 1rirt $;-3 J6w'.c[. \]6if J\r:'; ;41 161

e,Wtj,g3i'u 4ttrt,jt'* K:*U@'b;jfs

,fr'& ;6 *ke i tW, 7 6:riY'ar;i5- "&

@tffi,i;ii$y,i*
"Dan (ingatlah) ketika Kami hadtpkan serombonganiin kepadamu

yang mendengarkan Al Qur'ary maka tatkola mereka menghadiri

pembacaan(nya) lalu mereka berkatar'Diamlah kamu (untuk

mendengarkannya)'. Kefika pembacaan telah selesai mereka

kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan- Mereka

berkata, 'Hai kaurn kami, sesunggahnya kami telah mendengarkan

Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan sesudoh Musayang

membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya bgi n emirrrPin kepada

kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaun karni, terimalah

$eruan) orang yang menyeta kepadaAllah dan berbnanloh

kepada-Nya, nbcaya Allah akan mengarrpuni dosa4osa kamu dan

,#,fi49.{i fi-i"*;'eA;43 e;'rt O

€_-li wa,,it &h-ffj @ 15 r,.& i& fryi;.w

w.tt@l
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melepaskan kamu dari adzab yang pedih. Dan orang yang tidak
menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Ailah mtka dia
tidak akan melepaskan diri dari adzab Allah di muka bumi dan

tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam
kesesatan yang nyatat. Dan apakah mereka tidak memperhotikan

bahwa sesungguhnyaAlloh yang menciptakan Imgit dan bumi dan
Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kaasa

menghidupkan orang-orang msti? Ya (bahkan) sesungguhnya Dia
Maha Kuasa atas segala sesuotu Dan (ingailah) hafi (kctika)

orang-orang koftr dihadop*an kepada neraka, (dileankon kepada
mere ka),' B ukankah (adzob) ini benar?, Dfercha nenj antabr, ya

benar, demi Tuhan kami,. Alloh berfirman, ,Maka rasakanlah
adzab ini disebabkan kamu selalu inghar'. Maka bercabarrah kanu

seperti orang-orang yang mempbtyai keteguhan hati furi rasul-
rasulyang telah bersabar, dan janganlah hon t meminta

disegerakan (adzab) bagi mereka Poda hari mereka mcrihat odub
yang dioncamkan kepada mereka (merasa) seolaholah tidah tingsal

(di dunia) melainkan sesaat pada iiang harl enihh) suatu
pelajaranyang cukup, maka fidak dibinasakan nclainkan kaum

yangfasik." (Qs. Al Alqaaf [a6l: 29-35)

Setelah Allah $ menerangkan batrwa di antara manusia ada
yang beriman dan ada juga yang kafir, selanjutnya Ailah
bahwa di kalangan jinjuga demikian. Allah berfirman, (fiitlyTiAtV
#i; @o" [ingatlahJ t(etit(a Kami hadaptan serombongan jin
lrepadamu). 'Amil pada zharfini diperkirakan, yakni: ft;\1'r-<\r5
(dan ingatlah ketika Kami hadapkan), yakni: Kami hadapkan
kepadamu serombongan jin dan Kami kirimkan mereka kepadamu.
Kalimat (rta"Ff -1,j:; i (yang mendengarkan Al ear'an) berada pada
posisi nashab sebagai sifat kedua untuk {ii (serombongan), atau
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sebagai hoal $etsratgan kondisi), karena nakirah tetah dikhususkar

dengan sifat yang pertama

AF6 (moka tatkala mereka menghadiri pembacao{rynJ)

maksudnya adalah menghadiri Al Qur'an ketika dibaca-

Pendapat lain menyebutkan, batrwa makstrdnya adalah

menghadiri Nabi &r, sehingga pada redaksi ini ada pengalihan bentuk

redaksi dari bentuk khithob (redaksi uituk orang kedua) kepada

bentuk glniblryah (redalsi untuk omng ketiga).

Pendapatyang pertama tebih tepat.

l;r-nj'66 (talu mereka berkata, "Diamlah kanu [mtuk
mendengarkanrryaJ.'), cebagian mereka mengatakan kepada sebagian

lainnya, "Diamlah kalian." agar bisa mendengarkan (pembacaan itu).

',s86i (kctika pembacaan telah selesai). Jumhur membacanya

'o$, dalanbentuk mabni til mafut (kalimat pasiD, yakni f;tt-'&, {i,
(selesai pembacaanya).

Habib bin Ubaidullah bin Az-Ztbair, Lahiq bin Humai4 dan

Abu Mijlaz membacanya dal,m bentuk mabni lil fa'il (kalimat aktifl

1r-ai (menyelesaikan (pembacaannya)1, yakni: setelah Nabi $
menyelesaikan pembacaannya

Qira'ahyang pertama dikuatkan oleh anggapan bahwa dhamir

pada i:ii adalah untuk AI Qur'an [pembacaan] Al

Qur'an), sedangkan qira'ah kedua dikuatkan oleh anggapan bahwa

dhamir ini untuk Nabi $ (yakni mengahadiri Nabi $).

$j',[yt[; (mereka kembati kepada kmtwya twtukl
memberi peringatan) maksudnya adalah kembali menuju kaum

mereka untuk memberi peringatan agar mereka tidak menyelisihi Al

Qur'an. Manshub-nya i"l$ adalatr karena sebagai hoal yang

diperkirakan, yakni: dapat memberikan peringatan- Ini menrmjukkan
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bahwa mereka beriman kepada Nabi S. Di akhir pembatrasan bagian

ini akan dikemukakan keterangan tentang itu.

6jl:r\Jjq: ?E;'C[t]i.l]6' (meretra bertrata, "Hai

lraum lrami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Krtab [Al

Qur'anJ yang telah'diturunkan sesudah Musa), yang mereka maksud

dengan Q+ ini adalah Al Qur'an. Dalam redaksi ini ada kalimat

yang dibuang, dan perkiraannya adalah, kemudian mereka sampai

kepada kaum merek4 lalu mereka berkata, "Hai kaum kami.' Atha

berkat4 "Mereka ifu sebelumnya menganut agama Yahudi, lalu

mereka memeluk Islam."

ii!6.$-Gj3 Oang membenarkan Kitob-Kitab yang

sebelumnya) maksudnya adalatr Kitab-Kithb yang diturunkan

sebelumnya. ,fS J;rs;f- (lagi rnemimpin kcpada kebenaran)' yakni

kepada agdmayang benar # **8V (dan trepadaialan yang firus)
maksudnya adalatr jalan Allah yang lurus.

Muqatil berkat4 *Allah tidak pernah mengutus seorang nabi

pun kepadajin dan manusia sebelum Muhamrnad $."
-r',U13 r1t1',gf'l6V;6- (hai kaum komi, terimalah [seruanJ

orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah lcepada-Nya),

maksud mereka adalatr Muhammad $ atau Al Qur'an. UrUg
Kii @x"nyo Altah akan mengampuni dosa-dosa kamu), yakni

sebagiannya, selain hak sesama hamba.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa |H di sini sebagai

permulaan dari tapal batas. Maknanya adalah, permulaan ampunan itu

dimulai dari dosa-dosa, kemudian berakhir pada pengampunan

lantaran meninggalkan sesuatu yang lebih utama.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ii+ Ai sini sebagai

tambalran. $V(;;n'fj; <a"" melepaslan kamu dari adzab yang

pedih), yaitu adzab neraka.
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Ayat ini menunjukkan, bahwa hukum jin sama dengan huhni
manusia dalam hal pahala dan siksa serta beribadah dengan

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.

Al Hasan berkata, *Tidak ada pahala bagi jin mukmin kecuali

selamatnya mereka dari neraka."

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan demikian Juga
pendapat Malik, Asy-Syaf i, serta Ibnu Abi Laila

Berdasartan pendapat pertamq bahwa setelah selarrratnya para

jin itu dari neraka, dikatakan kepada merekq *Jadilah kalian tarah."
Sebagaimana dikatakan kepada binatang. Namun pendapat yang

kedua lebrh rajih, karena Allah & telatr berfirman dadm meng-

trhithab jin dan manusiq 9l#Wr{fEIi@ g1-4;itir,,3|'#;
(Dan bagi orangyang tahtt akan saat menghadap Tuhannya ada &n
surga. Maka nilonat Tuhan kamu yang tunakah y@rg kamu

dustakan?) (Qs. Ar-Rahrnaan [55]: 4647). Jadi, Allah * menetapakn

bagi jin dan manusia, bahwa balasan kebaikan mereka adalatr surga.

Ini tidak menafikan pembatasannya di sini, yang menyebutkan

terlepasnya mereka dari adzab yang pedih. Di antara yang menguatkan

hal ini adalah, Allah & membalas yang kafir dari mereka dengan

neraka, yang merupakan kedudukan yang adil, maka bagaimana

mungkin Dia tidak membalas yang baik dari mereka dengan surg4
padahal itu adalah kedudukan yang utama. Hal ini juga diperkuat

dengan yang disebutkan di dalam Al Qur'an di beberapa tempahya,

bahwa balasan yang beriman adalah surgq balasan bagi yang

melakukan amal shalih adalah surgq dan balasan bagi yang

mengucapkan laa ilaaha illallah adalatr surgq dan masih banyak lagi

yang lainnya di dalam Al Kitab dan Sunnah.

Para ahli ilmu berbeda pendapat, apakatr Allah mengutus

utusan kepada jin dari kalangan mereka sendiri? habknya ayat-ayat
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Al Qur'an menunjukkan bahwa para rasul itu hanya dari kalangan

manusi{ sebagaimana disebutkan dalam firman-Ny4 3t# ue7:Y3
{;irt+S|rdyu}{C.rJy (Kami tidak mengutus sebelum *amu,

melainlran orang laW-laH yang Kami berikan wahyu kepadanya di

antdrapenduduknegeri). (Qs. Yuusuf [2]: 109)

. o -z,,ujiuzi;tt 6;tl1'#t { g+<on {,24{a G751r3

Afi{ (Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan

merelra sungguh memakan makonan dan berjalan di -pasar-pasar).
(Qs. Al Furqaan l25l: 20)

Juga firman-Nya mengenai Ibrahim Al Khalil, *lj'a1:;j
ig-J5',j,31 (Dan Kami jadilan kcnabian dan Al Kitab Wda
lreturunannya). (Qs. Al 'Ankabuut I29l:27).

Jadi, setiap nabi yang diutus Allah setelatr Ibrahim, berasal

dari keturunannya.

Adapun firman-Nya, tep${"j 71,*ift',#'';;A (Hai
golongon jin dan manusia" apakah belum datang kcpadonu rasul-

rasul dari golongan kanu sendiri). (Qs. Al An'aaut [6]: 130), maka

menurut suatu pendapa! maksudnya adalah gabungan kedua jenis ini,
dan bisa dibenarkan pada salatr satuny4 yaitu manusia, seperti pada

firman-Nya, -i?.J(r'tiuiq;* (Dari keduarya ketuar mutiua dan

marjan). (Qs. Ar-Ralpaan 155'l:22),yakni dari salah satunya

q}il4;ya,#;rt'$A4-J$ (Dan or(ms yuts tidak

menerirna [seruonJ orang yang tnenyeru lcepada Allah maka dia tidak

alran melepaslcan diri dari adzab Allah di nuka bumi), yakni tidak

dapat luput dari Allah, tidak dapat mendatrului-Nyq dan tidak dapat

melarikan diri dari-Nya" karena sekalipun lari dengan sekencang-

kencangnya di bumi, maka tidak ada jalan keluar baginya Di sini

terkandung ancaman yang keras
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fi.J4;"0efr,14t (dan tidak ada bagturya pettuAmg selain

Altah) maksudnya adalatr penoloig-penolong yang melindunginya

dar: adzab Allah.

Setelatr Allah & menerangkan kemustahilannya untuk

menyelarnatkan dirinya sendiri, selanjutrya Allah menerangkan

kemustatrilannya unhrk selamatbleh perantara yang lain-

Kata penunj"k -4$1 (merelca frz) menunjul*an kepada itl,i
.ilr }-arS'4- (orang yang tidak menerima [sertnnJ or(mg yang

menyeru kepada Allah), dan Allah mengabarkan bahwa mereka itu e
,#,# (dalam kesesatanyang r,yata),sangat terang dan jelas.

Allah B lalu menyebutkan dalil tentang pembangkitan

kembali setelah mati, $ti$e(#fb"5iAi't$-fut (don apakah

mereka tidak memperlutikon balwa senmggulmya Allah yang

merciptakan langit don bumi).' $7't di sini t)nakni dar. VA adalatr

ljjiiir {6}1 6r*gUnuta" hati) yang bermakna ilmu (mengetahui), dan

haraah @artikel tanya) ini untuk mengingkari, sem@tara hrruf
walru-nya untuk meng-'atfh-lean (merangkaikan) kalimat yang

diperkirakan, yakni: apakah mereka tidak me,mikirkan dan tidak

mengetahui batrwa sesungguhnya Dtzat yang menciptakan benda-

benda besar ini yang berupa langt dan bumi dari permulaanny4 6-{5-49 (dan Dia tidak merasa pcyah korena menciptakamya), yakni

tidak lelah dan tidak melematr karena menciptakannya Juga dikatakan

i\"r* d*, it! sg apabilatidak mengetahui maksudrya Contohnya

adalah ungkapan penyair berikut ini:
,c

iJ,t^1Jt

" Mere ka tidak mengerti urus an merek4

sebagairnana merpati yang tidak mengerti telrrrqla-"

Jumhur membacanya '$, dengan suhm pada huruf a'in dan

fathahpada huruf loa', dalarn bentuk mudhui' darte-

ti+i* K ei\'*
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. Sementara itu, Al Hasan membacanya dengan kosrah pada

huruf 'ain dan sulatn pada huruf yaa' lr4u.l.

6;Xl',*6tF ly" (fuasa menghidupkan orang-orang mati)-

Abu Ubaidah dan Al Akhfasy mengatakan, batrwa huruf baa' di sinr

sebagai penegas, sebagaimana finnan-Ny4 $r*5;\8, (Dan cutatptah

Allah menjadi saksi). (An-Nisaa: $l:79).

Al Kisa'i, Al Fara, dat Az-ZEJaj mengatakan, bahwa omng

Arab biasa memasukkan huruf $aa' $sssnna pengingkaran dan

pertanyaan, misalnya f.-'cJ3l U (aku tidak menyangka engkau

berdiri). Jat ,lan majrur ini berada pada posisi rafo' *bagar klnbo
..1
al.

Ibnu Mas'ud, Isa bin Umar, Al A'raj, Al Jahdari, Ibnu Ishaq,

Ya'qub, danTaidbin Ali membacan5ra ]1i- Aau- bentuk mudhari'.

Abu Ubaidatr memilih qira'ahyang pertama lt"ii"s,sementara
Abu Hatim memilih qira'ah yang kedua dia berkata "Itu karena

masuknya hunrf Daa' padakhabaritf uaAan buruk.-

,-$r&,fe frLitl @a tbahtcanl sesungguturva Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu), tidak ada sesuahr prm yang tidak
dimampui-Nya

$$WOjfiy;(}J <aan [ingattahJ hoi tkctika] orans-

orang kafir dihadopkon kepada neraka). Zhqf ini terkait dengan

kalimat yang diperkirakan, yakni: dikatalen pada hari itu kepada

orang-oftmg kafir.

6{Vt:ti.,j$ ([dilcatakon kcpada merekoJ, "Bukankah [adzabJ
ini benar?'). Ini kalimat yang menceritakan dengan perkataaq dan

kata penunjuk lii (inr) menunjukkan apa yang diperlihatkan kepada

mereka ketika mereka dihadapkan ke neraka Mencukupkan hanya

dengan kata penunjuk mengandung makna bahwa betapa besar apa
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yang ditunjukkan itu, seakan-akan hat itu tidak bisa diungkapkan

dengan kata-kata yang dapat menunjukkannya

G5 {t't}6 (mereka meniau,ab, "Ya benar, demi Tuhan

kami.'). Mereka mengakui itu ketika 
'sudah tidak berguna lagi

pengakuan ifu, dan mereka menegaskan pengakuan itu dengan kata

sumpah, karena yang disaksikan adalah benar-benar keyakinan yang

tidak mungkin diingkari.

'o;j3iK qp.(fii11:,t13X| (Attah berfirma4 "Matra

rasakonlah adzab ini disebabkan knmu selalu ingkar.') Maksudnya

adalah, disebabkan pengingkaranmu terhadap hal ini sewaktu di dunia.

Dalarn perintah kepada mereka untuk merasakan adzab itu terkandung

celaan dan ejekan yang besar.

Setelah Allah $ menyebutkan dalil-dalil yang menunjtrkkan

kenabian, tauhid, dan Hari Berbangkig selanjutnya Allatl
memerintatrkan Rasul-Nya agar bersabar,,*\tA r:ft'Jl';'3K*E
(maka bersabarlah kamu seperti or(mg-ar(mg yong mempunyai

kcteguhan hati dori rasul-rasul yang telah bersabar). Huruf/aa' ini
sebagai penimpal kata qyarat yang dibuang, yakni: bila engkau telah

itu dan telah ditegakkan bukit-bukti namun tidak mempan

bagi orang-orang kafir, ,SJilll';CK:;-t @aka bersabarlah kamu

seperti orang-orang yang tnempunyai keteguhan hati), yakni orang-

orang yang teguh dan tabalL karena sesungguhnya engkau termasuk di

antara mereka.

Mujatrid berkat4 "S:i1t'nrgi$jt (orang-orarry yang

mempunyai lcctegulnn hati dari rasul-rasul) ada lima, yaitu Nuh,

Ibrahim, Musq Isa, dan Muhammad $. Mereka adalah para rasul

pembawa syariat."

Abu Al Aliyah berkata "Mereka adatah Nuh, Huud, dan

Ibrahim. Allah memerintalrkan Rasul-Nya . agar menjadi yang

. keempat.'
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As-Suddi berkata "Mereka ada enam rasul, yaitu Ibrahim,

Musa, Daud, Sulaiman,Isa, dan Muhammad $."
Pend4patJain menyebutkan, bahwa mereka adalah Nuh, Huud,

Shalih, Syu'aib, Luth, dan Musa

Ibnu Juraij berkata, "Di antara mereka adalah Isma'il, Ya'qub,

dan Ay3rb. Yunus tidak termasuk mereka."

Asy-Sya'bi dan Al Kalbi -"rrgut k r, bahwa mereka adalah

para rasul yang diperintahkan.berperang, sehingga mereka terlibat

bentrokan dan melawan kekufuran.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa mereka adalatr para rasul

yang cerdas, yang disebutkan dalam surah Al An'aam, dan mereka

berjumlatr delapan belas orang, yaihr Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh,

Daud, Sutaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Hanrn, Talr:zrriyya Yahya, Isa,

trlyas, Isma'il, Alyasa', Yunus, dan Luth. Pendapat ini dipilih oleh Al
Husain bin Al Fadhl berdasarkan firman-Nya setelah

mereka, ;+31 &4'i( o,i'"$ A$j (Mereka itulah orang-orang

yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka ifutilah petunjuk

mereka). (Qs.Al An'aam ffil: 90).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa semua rasul adalatr z/z/
'azmi (oratg-omng yang mempunyai keteguhan hati).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka adalah dua belas

nabi yang diutus kepadabani Israil.

Al Hasan berkata *Mereka adalah empat orang, yaitu Ibrahim,

Mus4 Dau4 dan Isa"

7i4:*S; (dan janganlah kamu meminta disegerakan

[adzabJ bagi mereka) yaitu, janganlah kamq. hai

Mtrhamma4 meminta disegeralon adzab bagi orang-orang kaft.

Setelah Allah & memerintahkan beliau untuk bersabar,

selar{utnya Allah melarangnyra untuk meminta disegsrakannya adzzb
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bagi kaumnya, karena diharapkan mereka akan beriman. Allah

berfirman, 6:!Cj-Yi,2r(;-'& Qtada hari mereka melihat adzab

yang diancamknn kcpada mereka [merasal seolah-olah),yakni oi;"
lrri-iir (melihat adz-ab). tfr,y';entW-i Qidak tinggal [di duniaJ

melainkan sesaat pada siang hari), yakni saat mereka menyaksikan

adz"ab itu di akhirat, maka seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia

kecuali sesaat di antara saat-saat dalam sehari. Demikian ini karena

betapa datrsyatnya huru-hara dan bencana besar yang mereka

saksikan.

Jumhur membacanya "$ {tiAonl suatu pelaiaran yang

cukup), dengan rafa'L<arcrra dianggap sebagai khabar dai mubtada'

yang dibuang, yakni: inilah apayarrg telah engkau nasihatkan kepada

mereka dengan cukup. Atau: itulah saat yang cukup. Atau: inilah Al

Qur'an yang cukup. Atau, karena dianggap sebagai mubtada', dan

Htabar-nya ';t OrS, mereka) yang terletak setelatr |ltimat $1'S;
(dan janganiah tramu meminta disegeratran), yakni {l-' r-{ ty*g
cukup bagi mereka).

Sementara itu, Al Hasan, Isa bin (Jmar, dan Zaid bin
a.

. membacanya li)tt- dengan nashob dalam bentuk mashdar, yakni

€x..

Abu Mijlaz membacanya dalam bentuk fi'l amr tCl:l. tni

dibacajugag; aau-U"ot* fi'l madhi.

$iza$i$'tSyi;1,;SA (makn tidak dibinasakan melainkon

laum yang-fasiD. Jumhur membacanya iiiAr.6, dalam bentuk bina'

lil maf ul (kalimat pasi!.

Sementara itq Ibnu Muhaishin membacanya dalam bentuk

bina' tit fa'il ftalimat akti| tql-ff,131. ir{um*ya adalah, tidak ada

yang binasa dengan adzab Allah kecuali kaum yang keluar dari

ketaatan dan terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan terhadap

Allah.

Ali

et
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Qatadah berkata" *Tidak ada yang binasa di hadapan Allah
kecuali orang yang binasa lagr musyrik."

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa ayat itu merupakan ayat

yang paling harapan.

Az-ZaS1ajberkata "Talorilannya adalah, tidak ada yang binasa

karena adanya rahmat dan karunia Allatr, kecuali orang-orang yang

fasik."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sfibah, Ibnu Mani', Al Hakim,

dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi,

keduanya dalam Ad-Dalail, dari Ibnu lvlas'ud, dia berkata, "Mereka

-yakni 
para jir.- turun kepada Nabi & ketika beliau sedang

membaca Al Qur'an di tengah kebun- Ketika mereka mendengarny4

mereka berkata ftepada sesarna mereka), 'Dianrlah kalian'. Mereka
juga berkata, 'Hus'. (menyuruh diam). Mereka berjumlah sembilan jin,
dan salah satunya adatah Zuwaba'ah. AUah lalu menunrnkan ayx i$
u.,Ji'n{FalLTi; (dd, [ingatlahJ kctiko ltumi hadaplcan

serombongan jin kcpdam) hingp #l{3 (kesesatut yang
nyata).'47

Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Az-Zubur, mengenai firman-Nya, i;;ldiAfp A$lt rrV
i't1"fii (dan [ingattahJ ketit@ Kami hadapkan serombongan jin
lrepadamu yang mendengarkan Al Qtr'an\ dia berkata, "(maksudnya

adalah) di sebuah kebun kurma, yang saat itu Rasulullah # sedang

shalat Isya yang terakhir. (i).r&'tt3KV( (ttampir saja jin-jin itu
de s ak-mende sak mengeruiluninya). (Qs. Al Jinn [72] : I 9).'*8

o'shohih.

HR Al Hakim Q1456), dia berkata, *Shahih. " Serta telah disepakati oleh Adz-
Dzahabi; Al Baihaqi dalam A*Dala' il Qf228)-

ot shahih.
Dikeluarkan oleh Ahmad ilalan h{usnadAhmad (11167).
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Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

(darinya), mengenai firman-Ny4 # dfS aly!;i,i6 (dan [ingatlahJ
ketilra Kami hadaplan serombongan jin kepadamu), dia berkata,

"Mereka berjumlah sembilan jin yang berasal dari Nashibain, lalu

Rasulullatr # menjadikan mereka sebagai utusan kepada kaum

mereka.'49

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Abu

Nu'aim juga meriwayatkan serupa itr1 dia berkata, "Jin-jin itu
dihadapkan kepada Rasulullah sebanyak dua kali. Mereka merupakan

para pemuka bangsa jin di Nashibain.'

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Masruq,

dia berkata, "Aku tanyakan kepada Ibnu Mas'ud, 'Siapa yang

memberitahu Nabi $ tentang kedatangan jin pada malam mereka

mendengarkan Al Qur'an?' Dia menjawab, 'Sebuatr pohon yang

memberitatru beliau tentang mer€ka' ."

Abd bin Humai4 Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi

meriwayatkan dari Alqamah, dia berkata, "4ht tanvakan kepada Ibnu

Mas'ud, 'Adakah seseofturg dari kalian yang menyertai Rasulullah #t
pada malam turunnya para jin itu?' Dia menjawab, 'Tidak ada seorang

pun dari kami yang beliau. Kami merasa kehilangan beliau

pada suatu malam, sehingga kami mengatakan, 'Beliau telah diculik

dan dibunuh. Kami tidak tatru bagaimana keadaan beliau. Sepanjang

malam itu kami merasakan keburukan yang tidak pernah dialami oleh

suatu kaum pun. Ketika menjelang pagi, tiba-tiba kami mendapati

beliau datang dari arah bebatuan hitam, maka kami pun

memberitahukan kondisi kami, dan beliau pun bersab du n4ti 6-St ifil

ae Sangat dha'if.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Zmva'id (71106), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir. Dalam sanadnya terdapat An-
Nadhr Abu lJmar, matruk(haditsnya ditinggalkan)."

Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam Taftirnya (26120 dengan lafazh "tujuh"..
Dalarn sanadnya juga terdapat An-Nadhr.
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ii;jir';iJ6'-tll,"&!i16,l,ajr lSesa ngguturya' telah datang kcpadaht

seorang penyeru dari bangsa jin, lalu aku menemui mereka, kemudian

alcu bacalcan Al Qur'an kepada mereka). Beliau lalu berangkat dan

memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas

api mereka."so

Ahmad meriwayatkan daxi Ibnu Mas'ud, dia berkata, "r{ku

bersama Rasutullah $ pada malam jin itu."

Diriwayatkan juga menyerupai ini dari beberapa jalur.

Dari sinkronisasi antara riwayat-riwayat ini disimpulkan ada

dua kisatr (dua peristiwa) yang dialami oleh Nabi $ bersama jin, yang

salatr satunya disaksikan oleh Ibnu Mas'ud, dan yang satu lagi tidak.

Banyak hadits yang menyebutkan, bahwa setelatr peristiwa ini,

bangsa jin mengirimkan utusan kepada Rasulullah & sebanyak

beberapa kali untuk menerima syariat dari beliau.

Ibnu Abi tlatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, ",97tboUt1$it 1or"ng-orang yang memptmyai

lreteguhan lruti dari rasul-rasul) adalatr Nabi $, Nuh, Ibrahim, Musa,

dan Isa."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinyq dia berkata, "Mereka

adalah para rasul yang diperintatrkan berperang hingga mereka

melaksanakan itu, yaitu Nuh, Hud, Shalih, Musa, Daud, dan

Sulaiman."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa ,gStCrSli$i lorang-
orang yang mempunyai kcteguhan hati dari rasul-rasul) berjumlah

313 rasul."

* shohth.
HR. Muslim (11332):Ahmad (436); dan At-Tirmidzi (3258).
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Ibnu Abi Hatim dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Aisyah,

dia berkata: Rasulullah # terus berpuasa, kemudian berhenti,

kemudian terus berpuas4 kemudian berhenti. Kemudian terus

Muhammad. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak rela orang-

orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul kecuali

dengan bersabar atas hal-hal yang tidak disulminya dan bersabar

atas hal-hal yang disukaturya. Kemudian Allah tidak rela dariht
lrccuali membebaniht dengan apa yang dibebankan lcepada mereka,

malro Allah pun berJirman,'Jadi, bersabarlah kamu seperti orang-

orang yang mempunyai ketegulun hati dari rasul-rasul yang telah

bersabaf . Sesungguhnya aht, demi Allah, akan bersabar semampuku

sebagaimana mereka telah bersabar. Tidah ada kehtatan kecuali

dengan pertol ongan Allah' )sr

t'Dho'i;
Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/172), dia menyandarkannya kepada Ibnu Abi

Hatim. Dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, yang Al Hafizh dalam At-Toqrib
berkat4 *Tidak kuat, dan hapalannya berubah di alfiir usianya."
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SURAHMUHAMMAD

Surah ini dinamakan juga sr:rah Al Qital (perang) dan surah

alladziina kafaruu [surah yang diawali dengan kalimat alladziina

knfaruu (orang-orang yang kafir)].

Surah ini terdiri dari tiga puluh sembilan ayat. Ada juga yang

mengatakan tiga puluh delapan ayat. Ini surah Madaniyyah

(diturunkan di Madinah).

Al Mawardi berkata, "Demikian menurut semua ulamq

kecuali Ibnu Abbas dan Qatadah, keduanya berkata, 'Kecuali salah

satu ayatnya, yang ditunrnkan setelatr haji wada', yaitu ketika beliau

# keluar dari Makkah dan menatap ke arah Baitullah sambil

menangis karena sedih, latu ttrunlah firman Allah&: 'iifiaiSe 
A"VS

S$ rG (Dan betapa banyalvtya ne geri-negeri yang [periduduknyaJ
tebih htat dari [pen&tdukJ negerimu [MuhammadJ)'."

Ats-Tsa'labi berkata, "Sesungguhnya ini suratr Makkiyyah

(ditunrnkan di Makkah)."

Ibnu Hibatullah menceritakannya juga dari Adh-Dhahhak dan

Sa'id bin Jubair, tapi sebenarnya itu merupakan kekeliruan dalam

berbicara, karena sebagaimana yarLg tampak, ini adalah surah

Madaniyyah (diturunkan di Madinah).

Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*Surah Al Qitat diturunkan di Madinatr."
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An-Nahhas, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi menwayatkan

darinya, dia berkata, "surah Muhammad ditunrnkan di Madinah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dali Ibnu Az-Zubair, "Surah

alladziina kafaruu [sura]r yang diawali dengan kalimat alladziina

trafaruu (orang-orang yang kafir)l diturunkan di Madinah'"

Ath-Thabarani dalam Al Ausathmeriwayatkan dari Ibnu Umar,

balrwa Nabi $ membacakan bagi mereka saat shalat Maghrib, lr6*it

$lJlittb$ (Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi

[mlnus i aJ dar i i al an All ah) . (Qs. Muhamm ad 147 !: l)'sz

Affi$Y
tff Vv 65:6@ i61'J15 4t,# ;"'\'35' W'uii

frri{totj u':glfr#;f :r} qVr;

ti.3 t#r;'u.$ fi iY;!r t;t Wa-$ tV 6$t

ffy

W eii ,i46F ,@'r1u ,r€t'ii $*,irLK i# al$
'.,;V,W'e1ilV-fi 'ii1&rsy$r(;;i3.,a

Y;t;ir#i ;# fi'| iit $fi J' tYlWSi r!
'69{'4ev

,4*,

@pve ff# @'fi6;i* ;i, i'( b AW'u56

t'shohth.

Disebutkan
"Diriwayatkan
tsiqah."

oleh Al Haitsami dalan Maima' Az-Zau'aid (2lll8), dia berkata,

oleh Ath-Thabarani dalam Mu'iam-nya, dan semua perawinya
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{#:fft li,5 oyr}:.Y.'tt'- i'l W@ i{ 6}'i{t'ri3;$
ar@ ;i1fi'iit'$r;; {Kc.fts@reg 4;
.i.iiOuil$fr* vAt{iitrfi

AVlr"ffi ;* m ;;"4 *'u-$i W'bg 65 ttfi;i

,Ar ;t@ ? 6;'l1F5 "& tfr("'"$ 3;1 tl'&,*t
,t lzeelf

@p
"Orang-orcng Wng kafir dan menghalang-halarrgi (nanusia) dari
jalan Allah, Allah mcnghapus perbuatan'perbuatan rmereku Dan

orang4rong yang beriman (kepada Allah) dan mmgeriahan amal-

amal shalih serta beriman (pula) kepada apa yang diturunhan

kepada Muhonmad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah

menghapus hsabhon-kesalahan mereka dan ruemperbaiki keadaan -

mereka- Yang demikian adalah karena sesangguhnya orang'orang

kaJir mengikutiyang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang

beriman mengikutiyang haq dari Tuhan mereka Demikianlah

Allah mcmbuot untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi

merelca- Apabila kamu bertemu dengan orang-otang kaftr (di

medan perang) maka pancunglah batang leher mereka Sehingga

apabila hamu telnh mengalahkan mereka maka tawanlah mereka,

dan sesadah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima

tebusan sampai perang berhentl Demikianlah, apabila Allah

nenghendahi niscaya AAah akan membinosakan mereka tetapi

Allnh hendtk menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain.

(,w;{!\

KtSV:'b;fi-Vj(

q
,ir$6ti#'$3U
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Dan orang-orang yang gugur pada ialan Allah, Allah tidak akan

menyia-nyiakan amal mereku Allah akqn memberi pimpinan

kepada mereka dan mcmpteibaiki keadaan mereka, dan

memosukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya

kepada mereka. Hai orung-orang yang beriman,iika kamu

menolong (agama) Allflh, niscaya Dia akan menolongmu dan

meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orangyang kafir maka

kecelahaantah bagi tnereha dan Allah menghapus amal-amal

mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka

benci kepada apa yang diturankan Allah (Al Qur'an) lalu Allah

menghapuskan (pahala-pahola) amal-amal mereka Maka apakah

mereha tidak mengadafun perialanan di muka bumi sehingga

mereka dapat memperhdikan bagoimana kes udahan orang-orang

yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas

mereka dan orang+rang k$ir akau menerirna (akibat-ahibat)

seperti itu Yang demikian itu harena sesungguhnyaAllah adalah

pelindung orangaflrng yong beriman dan karena sesungguhnya

otang4rang kaJir itu tiada mcmpunyai pelindung. Sesungguhnya

Allah memasukhan orong4rang yang beriman dan mengeriakan

amol shalih ke dahm swgayang mengalir di bawahnya sungai-

sungal Dan orang+rangyang kalir itu bersenang-senang (di

dunia), dan mcreka rrrakan seperti makannya binatang-binatang.

Dan nerafu odoloh tempat tinggal mereha.D

(Qs. Mulammad [47]: l-12)

Firman'Nyq SlJji.&Wr$'ult (orang-orang yang trafir

dan menghalang-halangi [monusial dari ialan Allah), mereka adalatr

kaum kafir Quraisy, mereka kafir terhadap Allah serta menghalangi

diri mereka sendiri dan orang lain dari jalan A.llah, yaitu agama Islam,
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dengan cara melarang mereika memeluk Islam. Demikian yang

dikatakan oteh Mujahid dan As-Suddi.

Adh-Dhahhak berkata,'oMakna 41,# 11 adalah dari Baitullah,

yakni melarang menziaratri rty a."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa mereka adalatr Ahli Kitab.

Maushul i"i t&rfj adalah mubtada', dan Htabar-:y" {ie\'fi @tlon
menghapus perbuatan-perbuatan mereka), yakni menggugurkannya

dan merf adikannya sia-sia.

Adh-Dhahhak berkat4 "Makna W\'JA .adalah

menggagalkan reka-perdaya dan tipu:daya mereka terhadap Nabi '$,
serta menjadikan akibat buruknya atas mereka karena kekufuran

metreka"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

menggugurtan apa-apa yang mereka lalarlran dalam kelufiran yang

mereka sebut sebagai alfilak yang mulia, berupa silaturahim,

membebaskan tawanan, dan memuliakan tamu. Walaupun dari

asalnya batil" narnun maknanya yaitu, Allah menetapkan kebatilannya.

Setelah Allah menyebutkan golongan orang-orang kafir,
selanjutnya Allah menyebutkan golongan orang-orang beriman, 6-Sf
*;;f i$ q$f; c.]r*Ailt jSW ' (dan orang-orans yans beriman

firepada AllahJ dan mengerjalcan amal-amal shalih serta beriman

[putal kcpada apa yang dilturunlcnn trepada Muhammad). Zhahimya
ini besifat umum, sehingga mencakup setiap orang beriman yang

mengerjakan arnal-amal shalih, rulmun ini tidak menepiskan

kekhususan sebabnya, karena telatr dikatakan bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan orang-orang Anshar.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan beberapa orang Qrnaisy.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan oftmg-orang beriman dari kalangan Ahli Kitab.

Namun penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh, bukan

berdasarkan kekhususan sebabnya. Allah t#e mengkhlsuskan

penyebutan "beriman" terhadap apa yang diturunkan kepada

Muhammad $, padahal sudah termasuk di dalam keimanan yang

disebutkan sebelumnya, untuk mengisyaratkan kemuliaan dan

ketinggian kedudukannya.

Kalimat #j;t!fl'6(dan itulahyang haq dari Tuhan mereka)

adalah mu'taridhah antara mubtada'-nya, Vli 6-il? (dan orang-

orang yang beriman) dengan khabar-nya rig;ei{ (Allah

menghapus kcsolahan-kesalahan mereka). Makna statusnya'?ang

haq" menghapuskan apa yang sebelumnya

Kalimat iii A (dori Tuhan merekn) berada pada posisi nashab

sebagai haal (ketenngan kondisi), dan makna rig;#jK (Attah

menghapus kesalahan-kesalahan merela) adalah, kesalahan-

kesalahan yang pemah mereka perbuat di masa lalu telah diampuni

Allah karena keimanan dan amal shalih.

. '{6'Art (dan memperbaiki keadaan mereka), yakni FJi-a
{4Vi (perihal dan keadaan mereka).

Mujatrid berkata, "Maksudnya adalah ptra (perihal mereka)-"

Qatadah berkata, "Maksudnya adalah ;iir; lteaaaan mereka)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah urusan

mereka.

Makna-makna ini sating berdekatan.

Al Mubarrad berkata, *jfir di sini adalatr jAir lteaAaan).'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, Allah

memelihara mereka dari kemaksiatan dalam masa hidup mereka, dan
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menunjukkan mereka amal-amal kebaikan. Jadi, maksudnya bukan

memperbaiki keadaan duniawi mereka dengan memberikan harta

kepada mereka dan yang serupanya.

An-Naqqasy berkata, "sesungguhnya maknanya adalah

memperbaiki niat mereka. Contohnya dengan pemalinaan ini adalah

ucapan penyair berikut ini:

a!. ,y Jt +\l €/.: u, b,Pl"Sur;.;i'ul
'Jiko kau menerima dengan kccintaan

maka dia pun menerima seperti ituiuga,

Dyjilra lau berpaling,

maka dia akan menghilanglcan niat hatfuiya'-"

Kata penunj"k alrt Uang demikian adalah) menunjukkan apa

yang telah disebutkan mengenai ancaman terhadap orang-orang kafir

dan janji bagi orang-orang beriman. Kata ini sebagai mubtada', dan

kh ab ar -nya adalah yang setelatrnya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa kata ini sebagai Hnbar

dalir mubtada' yang dibuang, yakni: perkaranya adalah demikian,

disebabkan 6r-#Wti;r'u- '&i4\ffitWa$tt| (trarena

sesungguhnya orong-orang kafir mengilatti yang batil, dan

sesungguhnya orang-orang yang beriman mengihtti yang haq dari

Tuhan mereka). Jadi, iHi adalah kesyirikan, d*, '# adalah tauhid

serta keimanan. Maknanya yaifu, penghapusan amal-amal orang-orang

kafir itu disebabkan mereka mengikuti kebatilan, yaitu sylrik

(menyekutukan Allah) dan melakukan kedurhakaan terhadap-Nya,

dan penghapusan kesalahan-kesalahan orang-orang beriman serta

diperbaikinya keadaan mereka adatatr disebabkan mereka mengikuti

yang ha{, yang Allatr perinta}rkan untuk diikuti, yaitu tauhid, iman,

dan melakukan arnal shalih.
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'#1 .p.,A, +511tK (demikianlolr Allah memhut untuk

manusia perbandingan-perbandingan bogi mereta), yakni seperti

itulah pembuatan perbandingan-perbandingan bagi manusia, yakni

keadaan kedua golongan itu yang diberlakukan seperti perlakuan

perbandingan-perbandingan dalam hal keasingan.

Az-Z,ajjaj berkatq "Demikianlah Allah membuat

perbandingan-perbandingan bagi manusia tentang kebaikan-kebaikan

orang-orang beriman dan penghapusan amal-amal orang-orang kafir.

Maksudnya, barangsiapa kafir maka Allah menghapus amalnya, dan

barangsiapa beriman maka Allah menghapus kesalatran-

kesalahannya"

v6;)l(.frW'61'H6$ (apabtla kamu bertemu dengan orang-

orang lrofir [di medan perangJ maka pancunglah batang leher

mereka). Setetatr Atlatl & menerangkan keadaan kedua golongan ini,

selar$utnya Allah memerintatrkan untuk berjihad melawan orang-

orang l€fir. Maksud l$lt$florang-orang ta/ir) adalah kaum musyrik

dan mereka yang tidak terrrasuk datam ikatan perjanjian &iti kalangan

Ahli Kitab. Manshub-iya ('fr adalah karena seb4gai mashdo untuk

fr'lyangdibuang.

Az-7aiai berkata, "Maksudnya $* +uitlt ti-*'6 (maka

pancunglah batang leher mereka)."

Dillhususkannya penyebutan leher adalah karena kematian

lebih cepat terjadi dengan memotong leher.

Pendapat lain menyebutkan" batrwa manshub'tya adalatt

karena selagai anjuran.

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah seperti ungkapan {
tk|i (watrai diri, bersabarlatr)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannya: 'u';b t;:ii
./6!r lincarlah penebasan leher).
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa dikhususkannya

pemenggalan leher adalah karena pengungkapannya mengandung

kekerasan dan kekasaran yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan

kata membuuuh, yaitu dengan cara menebas leher dan memisahkan

bagian itu" yang merupakan inti tubuh manusi4 bagian atasnya dan

bagran terbaiknya

i;:=$$Llr" (sehingga apabila kamu telah mengalahkan

mereka) maksudnya adalah dengan banyak membunuh mereka. Inilah

inti dari perintatr memenggal leher, bukannya menerangkan inti

membunuh.

I*rtazh'iil6idiarrrbil dari tJJr'o13r, yakni sesuatu yang

kasar. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam suratr Al Anfaal.

'665vfi (maka tawanlah mereka). l.rrta/r- iir-ijr dengan

fathah,bisa juga dengan kasrah tet-ijU, yaitu sebutan untuk sesuatu

ymg g: atj (diguoakan untuk mengikai), seperti tali.

Al Jauhari berkata "9gtt, ,t ^aityakni 
61 3 (mengencangkan

ikatannya), dan 6ljjt, dengan kasrahpada huruf wawu,adalah logat

lainnya untuk lafazh ini."

Jnmhur membacany a Wdengan dhammahpada huruf syiin.

As-Sularni membacanya dengan kasrah 1r.93u-;i1. Allah

memerintahkan untuk mengencangkan ikatan .agar mereka tidak

kabur. Maknanya: apabila kalian telah mengalahkan mereka maka

tawanlatr mereka dan ikatlah mereka dengan tali pengikat.

'&$'r;(;(f gan sesudah itu lamu boleh membebaskan

merelca atau menerima tebusan) maksudnya adalah, sesudah kalian

menawan mereka, maka dibolehkan membebaskan mbreka atau

menerima tebusan unfuk membebaskan mereka. .tJt adalah

pembebasan tanpa kompensasi (tanpa tebusan). gllt.-ijt adalah tebusan

yang diberikan oleh tawanan untuk membebaskan dirinya dari
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penawanan. Di sini tidak disebutkan pembunuhan karena telah cukup

dengan apa yang telah disebutkan.

Jumhur membacanya fi; dengan madd, sementara Ibnu Katsir

membacanya LsQ, tanpa madd. Didatrulukannya penyebutan $t
(pembebasan tanpa tebusan) daripada i34t (tebusan) adalah karena

termasuk akhlak yang mulia. Oleh karena itr,r, orang-oftng Arab

membanggakannya, sebagaimana penyair. mereka berkata,

y6t [;'ocl\i S-l $y '&*'#t u?<!i ,ft tt
"Dan hmi tidak membunuh para tawanan, melai/tftan membebasftan

mereka,

karena beban leher akan membebankan utang-"

Allah & lalu menyebutkantujuan itu, 6j{;1 t;fi'e# (sampai

perong berhenti), yakni berhentinya kobaran perang yang hanya

terjdi dengan perdamaian. Kondisi ini disandarkan kepada perang,

kendati semestinya disandarkan kepada para pelakunya adalah sebagai

bentuk kiasan. Maknanya adalah, kaum muslim boleh memilih antara

hal-hal tersebut hingga tidak ada lagi perang dengan orang-orang

kafir.

Mujatrid berkata "Malananya adalab, sanrpai tidak ada a$ma

selain agama Islam."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hasan dan Al Kalbi.

Sementara itu, Al Kisa'i berkata, "(Maksudnya adalah) sanrpai

semua manusia tunduk."

Al Farra berkata, "(Maksudnya adalah) sampai mereka

beriman dan hilangnya kekufuran."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, saurpai

musuh-musuh meletakkan senjata mereka karena melarikan diri atau

berdamai.
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i
Diriwayatkan dari A1 Ha3an.dan Atha, keduanya berkata,

"Dalam redaksi ayat ini ada kaiirnat yang didahulukan dan diakhirkan

penyebutannya. Maknanya yaitu, maka tebaslah leher mereka sampai

perang berhenti. Bita kalian telah mengalahkan mereka, maka

tawanlatr mereka"

Para ulama berbeda pendapat ,mengenai ayat ini, apakatr

hukumnya masih berlaku? Atau telah dihapus?

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa hukumnya sudatr dihapus

terhadap karm paganis (para penyembah berhala), dan tidak boleh lagi

membebaskan mereka atau menerima tebusan. Ayat yang menghapus

hukum ayat ini adalah:

i,B-{.tL+'rr{.r/.l]tij!it (Maka bunuhlah orang-orang

musyrikin itu di mana saja learmt jumpai mereka) (Qs. At-Taubah [9]:
5)

#ii +,";6-;FJ14;$'mV$ (Jikn tramu kenemui rnereka

dalam peperangan, maka cerai.beraikanlah orang-orumg yang di

belakang mereka dengan [menumpasJ mereka) (Qs. Al Anfaal [8]: 57)

'$f <agrSt $53 (Dan perangilah kaum musyrik itu

semuanya) (Qs. At-Taubah [9]: 36).

Demikianlah pendapat Qatadah, Adh-Dhahhak, As-Suddi,

Ibnu Juraih, dan banyak ulama dari Kufah, mereka berkata, "Ayat

datam surah Al Maa'idah adalah yang terakhir turun -(berkenaan
dengan masalah ini), maka diwajibkan membunuh setiap orang

musyrik, kecuali yang harus dibiarkan berdasarkan dalil, yaitu kaum

wanit4 anak-anak, dan mereka yang dipungut upeti." Inilah pendapat

yang masyhur dari madzhab Abu Hanifah.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ayat ini justru yang

menghapus hukum ayat, ja$t: *q<r$iiltfr$ luaka bunuhlah
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orang-orang musyrikin rtu di mdna saja kamu jumpai merelca) (Qs.

At-Taubah [9]: 5). Pendapat ini diriwayatkan dari Atha dan lairurya.

Banyak ulama mengatakan, bahwa hukum ayat ini tetap

berlaku, dan Imam (pemimpin kaum muslim) boleh memilih an14ra

membunuh atau menawan, dan setelah menawan boleh memilih antara

membebaskan tanpa tebusan atau menerima tebusan. Demikian

pendapat Malilq Asy-Syaf i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Ubaid, dan

lainnya. Initah pendapat yang rajih, karena Nabi * dan para

Khulafaurrasyidin melakukan itu.

Sa'id bin Jubair berkata, "Tidak boleh menerima tebusan dan

tidak pula menav/an kecuali setelah mengalahkan musuh dan

membunuh dengan pedang. Hal ini berdasarkan firman-Nya, 5(Y
,8re3#-f*$1fi'bKirlp (Tidak patut, bast seorang nabi

mempunyai towarun sebelum dia dapat melumpuhkan musubrya di
mulro bumi) (Al Anfaal [8]: 67). Bila menawan musuh setelah itu,

maka Imarn boleh memuhrskan sesuai pandangannya yaitu

mernbunuh atau lainnya."

F# il Xt M $ &: (de mikiant ala ap ab il a All ah mengtuttdoki

niscrya Allah akan membinasakan mereka). Kdimat ini berada pada

posisi rafa' sebagu lihabar dari mubtada'yang dibuang 1,alari ;iti
irtJi 6rcrt<ararya demikian).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa kalimat ini berada paj?

posisi nashab sebagai maful denganperkiraan adanyafi'l,yakni t/ilt
|:lj; (hkukanlatr itu). Bisa juga kalimat ini sebagai mubtada',

sedangkan Htabar-tya dibuang, yang ditunjukkan oleh apa yang tdlatl

dikemukakan" yakni :&r'& Uli litufafr hukum tentang orang-orang

kafir).

Makna i$rtt{6t5$5t @pabita Allah menghendaki niscala

Allah alran membinasakan merelca) adalatL Allah kuiisa
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membinasakan mereka dengan menghancurkan dan mengadzab

mereka dengan berbagai adzab yang dikehendaki-Nya.

;$j (tetap, Allah memerintahkan kalian untuk memerangi

mereka ,*,@fi- 1,lUan hendak menguii sebagian kamu

dengan sebagian yang lain), sehingga mengetahui orang-orang yang

berjihad di jalan-Nya dan orang-orang yang bersabar atas cobaan-Nya,

serta melimpahkan pahala bagi mereka dan mengadzab orang-orang

kafu dengan tangan-tarlgan mereka.

$t+tA#-tti[ @an orang-orang yang gtgttr pada jalan

AUah). Jumhur membacanya fJrtil-i, dalam bentuk mabni lil fa'il
ftalimat akti|.

Abu Amr dan Hafsh membacanya !j!, Aaam bentuk mabni lil
moful (Iolimatpasi|.

Al Hasan membacanya dengan tasydid dalam bentuk mabni lit
mafut jugjlt,rlSl.

Al Jahdari, Isa bin Amr dan Abu Haiwah membacanyaryji,
dalam b€otuk bina' lil fa'il (kalimat akti| secara takhJif dan tanpa

tutruf alif.

Maknanya berdasarkan qira'ah yang pertama dan keempat:

orang-orang yang berjihad di jalan Allah pahalanya tidak hilang.

Maknaqra berdasarkan qira'ah yang kedua dan ketiga: orang-

orang (mujahid) yang terbunuh di jalan Allah, tidak AUah sia-siakan

patralanya

Qatadah berkata, "Diceritakan kepada kami, bahwa ayat ini
diturunkan saat Perang Ilhud."

Allah $ lalu menyebutkan patrala yang besar di sisi-Nya bagi

merekq F9# (Allah akan memberi pimpinan kcpada mereka), yakni

Allah & akan menunjuki mereka kepada kebenaran di dunia dan
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memberi mereka patrala di a**rirat. {UUg" (dan memperbaiki

lreadaan nereka), yakni kea{aan, kondisi, dan urusan mereka.

Abu Al Aliyatr berkata, "Terkadang hidayatr mendapat

halangan. Maksudnya adalah dalam menuqiuki orang-orang yang

beriman ke jalan-jalan surga yang mengantarkan kepadanya."

Ibnu Ziyad b€rkat4 *Allah menunjuki mereka untuk

menyanggah kemunglcaran dan orang mungkar."

ifqi"fiW (don memasul*an mereka kc dalam surga

yang teloh diperkenalkan-Nya lccpada mereka) maksudnya adalah

surga yang telah dijelaskan-Nya kepada mereka tentang sifat-sifatnya

sehingga mereka mengetahuinya tanpa tmrus bertanya lagi, karena

begttu mereka mema$*i surga mereka langsung menyebar ke tempat-'

ternpt merreka Al Wahidi bertomentar, "D€rnikianlah pendapat para

mufrssir."

At tlasan b6kata, *Allah menggambarkan surgp ke@a
mercka sewattu di drni4 lalu kaika mereka rnereka

langsung menge'nalirya d€ngan sifrt-sifatqra."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa pada rcdaksi ini ada

kalimat ),ang dibuang, },akni'diperkenalkan-Nya jalan-jatannya

tempat-tempatnp, dan rumah-rumahnya"

Pendapat lain menyebutkan, batrura pengenalan surga melalui

pemandu yang menunjrrkkennya kqada m€r€ka, 1laitu malaikat yang

ditugaskan me,mbimbing hamba )ang hjalan di hadapannya hingga

memasrl&anryra ke tcmpmya Denrikian yang dikatakan oleh

Mqatit.

Pendapat lain menyebrilkan, bahwa makna {6} $tang tetah

diperkcnalkan-I,Iya kcpada nureka) yakni, menghiasainya dengan

berbagai kenikmaran Ini diambil dari U:r;it yang berarti 'e;a}t
(aroma).
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Allah & kemudian rnenjanjikan kepada mereka bila menolong

agama-Nya, yaitu firman-Nya, 
'€H-tuf ffi5y$ir.'n-5ifu- (hai

orang-orang yang beriman, jika kamu menolong [agamal Allah,

niscrya Dia akan menolongmrz). Maksudnya jika kalian menolong

agama Allah, niscaya Altah menolong kalian terhadap oftmg-orang

kafir dan memberikan kemenangan kepada kalian, seperti firman-Nya,

i#;-i'itl /.;24J (sesungguhnya Altah pasti menolong orang

yang menolong [agamaJ-Nya) (Qs. Al Haii [22]: a0).

Quthrub berkata, 'Tika kalian menolong Nabi Allah, niscaya

Allah menolong kalian."

a KGA$j (dan meneguhkan kedudukanmz) maksudnya adalah

_frd* peperangan. Peneguhan kedudukan atau peneguhan kaki

merupakan ungkapan pertolongan arn b*t r i di medan perang.

Pendapat lain menyebutkao, bahwa maksudnya adalah

peneguhan pada Islam.

Pendapat lain rnenyebutkan, bahwa maksudqra adalah

peneguhan di atas titian jemb atan (shirath)

{ISW'"jV (dan orumg-or(mg yang kaJtr maka

lrecelakaanlah bagi mereka). Maushul ini berada pada posisi rafa'
sebagai mubtada', dan Htabar-ryra dibuang, perkiraannya: t:g-.i6,
(maka mereka celaka), berdasarkan apa yang setelahnya Mcsuk-nya

huruf faa' berfimgi menyerupakar mubtada- dengan kata syarat.

Manshub-nya t-*,i adalatr karena sebagai mashdar dart fi'l yarre

diperkirakan sebagai khabor.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah seperti *:)i?-{ $:"
(pemberian minum dan pemeliharaan bagi mereka)."

Asal makna |iit aaalatr kemunduran dan ketergelinciran.

Ibnu As-Sikkit berkata, "i,iilt artinya diseret di atas wajalrnya,

sedangkan |.i3r artinya diseret di atas kepalanya"
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Lebih jauh diaberkata, "|i3t jugaberarti kebinasaan."

Al Jauhari berkata, "Asal maknanya dibalikkan

(dijungkirbalikkan), kebalikan dari dibangkitkan."

Al Mubarrad berkata, "Maksudnya adalah, maka

ketidaksenanganlah bagi mereka."

Ibnu Juraij berkata, "(Maksudnya adalah) kejauhanlah bagi

mereka."

As-Suddi berkatq "(Maksudnya adalah) kenistaanlah bagi

mereka."

Ibnu Zaid berkata, "(Maksudnya adalah) kesengsaraanlah bagi

mereka."

Al Hasan berkat4 "(Maksudnya adalatr) celaanlah bagi

mereka.l'

Tsa'lab berkata, "(Maksudnya adalah) kebinasaarrlah bagi

mereka."

Adh-Dhahhak berkat4 "(Maksudnya adalatl) kegagalanlah

bagi mereka."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya yaitu,

kejelekanlah bagi mereka. Demikian penufiran An-Naqqasy.

Sementara itu, Adh-Dhahhak berkata "(Maksudnya adalah),

kerugianlatr bagi mereka."

Tsa'lab juga berkata, "(Maksudnya adalah) keburukanlah bagi
:

mereka."

Abu Al Aliyah berkata, "(Maksudnya adalah) penderitaanlah

bagi mereka."

Huruf laam di sini untuk menerangkan, sebagaimana firman-

Nya, 6J $ (Marilah ke sini) (Qs. Yuusuf l12l: 23). Kalimat 'J1il:
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;ii6 {do, Altah rnenglupus amal-amal mereka) di-'athf-kankepada
yang sebehmnya, {anbersamanya termasuk dalam khabar maushul.

I( penrmjuk .AF OanS demikian itu adalah) menunjukkan

apa )rang telah 61rtr sebutkan telrtang kecelakaan dan penghapusan

amal, yakni: perhanlrade,mikian, alau: demikianlah perkaranya. #1"
frLjfii'Vf t*-*r" sesangguhnya m,ereka benci kepada aW yarg
diwukn AIld) k€eada Ra.sul-Nya, yakni AI Qur'an Atau: Kitab,
KitabNlta yilg. ditrnmkan Attah kepada para rasul-Np, sebab

kandrmgen Al Qur'an mencalup tauhid dan pembangkitan kembali

setelah m t ifSI+J€, (talu Allott nunghquskan tphola-ptalal
arrolarul nw*a) lrarcna sebab itr" It{aksud dari amat-amal ini
adalah mal-mal yag b€Nffikn,,a tebaikan, urataupun asalnya batil,
lileira rmrtqrra @g kafir tidak diterima sebelum keislamannya-

Altah I lalu menahr-nahrti orag-omng kafir dan

m@ mer& uffik memgmbil pd4iaran dari perihal umat-
rt sEhlua rcd51, ,t*AWfi <tna*a Wkah mereka tidok

neng&lro, Fialow di ,ru*a brnltrrr). tvlaksrdnla, apakah mereka

tidak mcngr,lrtrrn pcdalanan di bekas t€mpatnf kaum AaA Tsamu4
kaum hilt, dm sebagainya, rmtuk mengambil pelqiamn, '"gqffi
j#n'6tt @ehinga nereka dryt bagaimara
kcnfutut u@Wq@.g Wrg sehelun mereka), fkni affiir pe*ara
oreg{mg hfr ry sebehrm mereka, lcar€na belos-bekas adzab itu
masih alr dl bdos.bdos tempd tinggal mercka

Attah t lcmudian me,nerangkan tindakan Allah teftadap
u -t-'rmst scbelum merdre iigfii; Ullar, telah menimpakan

kcbiruwtatas tweka). Ini kalimat permulaan sebagai jawaban atas

peftmyam ymg diperkirakan"';jljr bralod ei i;ladatah ttl,-i1i
(pemtlnasam), yakni Allah me,mbinasakan mereka dan menghabisi

mereka- Dihkm fjS U:* ;S artinya sarna (membinasakannya;

@
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Allah lalu mengancarn kaum muqnik Makkah, fiSfr'"ifS;
(dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu),

yakni: bagi orang-orang kafir itu adalah seperti akibat yang dialami

oleh umat-uamt yang kafir sebelum mereka.

Az-Zayaj dan Ibnu Jarir berkata" "Dhamir pada W7 kembali

kepada 4;*1r$i''4 (kcsudahan orang-orang yang sebe.lum

mereka). Penggrmaan latazh jarrrak di sini karena akibat-akibat itu

bermacam-macam sesuai dengan umat-umat yang diadzab."

Pendapat lain menyebutkan, yakni y.it i6f lseperti hukuman

itu).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatt

kebinasaan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr

penghancnran

Pemaknaan yang pertama lebih tepa! karena dhamir-nya

kembali kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Kata penuqiuk .r!6 (yang demikian ira) menunjukkan kepada

apa yang telah disebutkaq batrwa orang-orang kaft itu akan

menerima akibat-akibat seperti itu. Vf,r-ilJi-l;'t\ (carena

sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman),

yakni disebabkan Allah penolong mereka. ? gl 'u/$'Lt @""
karena sesungguhrrya orang-orang kafir itu tiada mempunyai

pelindung), yakni tidak ada penolong bagi mereka yang dapat

melindungi mereka.

Ibnu Mas'ud membacanya ti-li 'upr';1 fu 'ttt'rU; (yang

demikian itu karena sesungguhnya Allatr adalah pelindung orang*

oftrrg yang beriman).

Qatadah berkat4 *Ayat ini diturunkan saat Perang Uhud.'
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3+1it # v G # -(;rr3i W: tg( ,.5i J+j-'fi i,t
(sesungguhnya Allah memasukJran orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal shalih ke dalam strga yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai). Penafsiran ayat ini telah dikemukakan beberapa kali,

dan telah dikemukakan juga keterangan tentang bagaimana

mengalirnya sungai-sungai di bawatr surga-surga Kalimat ini

berfirngsi menerangkan perlindgngan Allatr bagi orang-orang beriman.

'{ftl'fr K{'Sgtlrj:i:;.W'qib (don orang-orang yang trafir

itu bersenang-senong fdi dunfuJ, dot mereka makan seperti

malrannya binotang-binatang) maksudnya adalah, bersenang-senang

dengan kesenangan dunia dan memanfaatkannya, seakan-akan mereka

adalah binatang yang tidak memiliki kepentingan kecuali urusan perut

dan kemaluan. Merekajuga lupadan lalai dengan akibatrya.

{i;SAY @& ruraka adaloh tempat tinggal mereka)

maksudnya adalah tempat yang akan mereka singgatri dan tempati

kelak Kalimat ini beradapadaposisinaslub sebagai lual $eteruagan
kondisi), atau sebagai lralimat permutaan.

Diriwayatkan oleh Al Fuyabt' AM bin Humai( Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatinu Al Hakino" dan dia menilainya

shahih, serta Ibnu Mardawaih" dari lbnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, $l#;;WW'e$ (orang-orory yang kafir dan menghalang'

hatangi [manusial dart jalan Allah), dia berkata, "Mereka adala]r

penduduk Makkah, yaitg suku Quraisy, ayat ini diturunkan berkenaan

dengan mereka. .*tpftlJ,i|W 6-ilt (dan orang-orang ydng

beriman [kepad" AllahJ dan mengeriakan amal-amal shalih), yutu

penduduk Madinah, kaum Anshar. -{6'&X (dan memperbaiki

lrc adaan mer e ka),yakni p7t 6erihat mereka)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

ii&\-lA (dan Allah menghapus amal-amal mereka), dia berkata,
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"Mereka memiliki amal-amal yang utama, karena Allah tidak d<an

menerima amal yang disertai dengan kekufiran."

An-Natrhas meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nyq

{t-$X.V,CE (dan sesudah itu kamu boleh membepaskan mereka

atau menerima tebusan), dia berkata, "Allah lalu memberikan pilihan

kepada Nabi dan kaum mukmin mengenai para tawanan, membtrnuh

para tawanan itrl atau menjadikan para tawanan itu sebagai budak,

atau menerima tebusan mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga

mengenai aya ini, dia berkata, "Ini telah dihapus oleh ayat,'&i$
-4rfi11;f,3Li?X'#\rt (Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu,

malra bunuhlah orang-orang mtuyrikin rrz) (Qs. At-Taubatr [9]: 5)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Hasan,

dia berkata "Beberapa tawanan dibawakan kepada Al Hajjaj, lalu dia

menyeralrkan seorang tawanan kepada Ibnu Umar untuk dibunuh,

maka Ibnu Umar berkat4 'Bukan ini yang diperintatrkan Allah kepada

kita, akan tetapi Allah berfirman, &e9'.,Af;€g's1lv1fii;:r'E ftW
(sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka malca tawanlah

mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau

menerima tebusan)'."

Abdurrazzaq di dalaur Al Mushannaf,,IbnuAl Mundzir, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Laits, dia berkata: Aku katakan

kepada Mujahid: Telah sampai kepadaku, bahwa Ibnu Abbas berkata:

Tidak halal membunuh tawanan, karena Allah berfirman, e|";(;(f
d$(dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima

tebusan). Mujatrid pun berkata, "Jangan kau hiraukan ini, karena aku

pernah hidup bersama para satrabat Rasulullah #, dan mereka

semuanya mengingkari (pendapat) ini. Dia juga mengatakan, bahwa

ini telah dihapus, namun sebenarnya itu berkenaan ketika masa

gencatan senjata antara Nabi $ dengan kaum musyrik, sedangkan
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sekarang tidak lagi. Allah berfirman, :r#g {iSrAiiffi lUatra

bunuhlah orang-orang muryrikin itu di mana saja kamu iumpai
merelra). (Qs. At-Taubah [9]: 5). Allah juga berfirman, W'"5i';4W
,6;513.fr (Apabita.lamu bertemu dengan orang-orang kartr [di medan

perangJ malca pancanglah batang leher merefra) (Qs. Muhamrnad

$71: $ Jika tawanan itu dari kaum musyrik Arab, maka tidak ada

yang diterima dari mereka selain Islam, dan jika mereka tidak mau

memeluk Islam maka dibunutr" Adapgn selain mereka, maka bila

mereka ditawaq kanm muslim boleh memilih" membunuh merekao

membiarkan mereka hidup,, atau menerima tebusan mereka. Ittr bila

mereka tidak beralih dari agama meteka (tidak memeluk Islam), tapi

bila mereka memilih Islam maka tidak perlu ada tebusan. Selain ifil
Rasulullah & juga melarang membunuh anak-anak, kaum perempum,

dah orang yang zudah lanjut usia."S3

Abd bin Humai4 Ibnu Abi Hatino, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa iJ*y-

,i==!-ih'r*ft,\v *et $44 tr;1 {-r it,k #-b1'&,}b,y
thi$ll'qi'Jt #i ,ii4, *ft ,:;*ri, Sar-5 ruarnpir saja orans vans
masih hifup di antara kolie, akan beriunpa dengan Isa bin tf,aryant

sebagai pemimpin yang mendqat peanfuk dor h*im yang adil, lalu

salib dihancurkan, babi dibunuta upeti dittopuskan, dan perang pun

mereda).sa

Ibnu Sa'd Ahmad An-Nasa'i, Al Baihaqi, Ath-Thabarani, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Satarnah bin Nufail, dari Nabi $,

53 Dha'y.
HR Abu Daud (2614).
Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani.
Dan yang shahih dari beliau SAW melahri hadits Ibnu 'Umar bahwa: "Beliau

melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak"
* Dho't7
Dikeluarlon oleh Ibnu Adi dalam Al Ksrril Gf26D- Ddam sanadnya terdapat

Sulaiman bin Abi Sulaiman, perawi dhs'd.
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beliau bersabdq Li3: LhlJ- tH,;- w1 5\t'u. ?r'{ai | (Tida*

akan berhenti kobaran perang hingga keluarnya Yaiui dan Majul).ss

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, qffi$#; (dan orang-orang lufr akan menerima

[akibat-akibatJ seperti itu), dia berkata, "(Maksudnya adalah) orang-

orang kafir dari'umatrnu, hai Muhammad, mereka akan menerima

akibat-akibat seperti yang telah menghancurkan kota-kota itu, lalu

mereka dibinasakan dengan pedang (senjata)."

h6t|AKlfr6I{;-a";;;
ircfr ,ws-rgyi:i,i;J;K-.4;i

Xl7ll{;xt'$,ii
qw 33 * &3*t *Aix f ifitt,:,*'j;' I

"fi:',V$l# ,,t; J6'A fty 6 le,ai Jyl-,*

rlJfrai3n,8,
'g+e'ofu,rt

{4Wfit*q;yq6-{;u

b il1 W r6te'-v i iK {A,;t;g',;A &n

v?

@

'i*,w;ir

5t Dha'i1
HR. Ahmad Ql4l) dn Ibnu Majah (4077) dari hadits panjang.
Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani.

I
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tq*; A; $W5 tit; S y"fy{ i'1 *:a @ &f)
@K;;ew&xg'erirg

"Dan betapa banyaknya aegeri-negeri yang (penduduknya) tebih
kuat dari (penduduh) negerimu (Muhammad) yang telah

mengusirmu itu Kami telah membinasakan merekq maka tidak
ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang-orang
yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama
dengan orang yang (syetan) menjadikan mereka memandang baik

perbuatannyayang burukitu dan nengihuti hawa nafsunya?
(Apakah) perampamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada
orang-orang yang bertalcwa yang di dalamnya ada sungai-sungai
dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, swtgai-sungai dari

susu yang tiada berubah rdsanya, sungai-sungai dari kharuer (arak)
yang lezat rasanya bagi peminun nya dan sungai-sungai dari madu
yang disafing; dan mereka di dalatnnya memperoleh segala mocam

buah-buahan dan anqtunan dari Ttrtan mercko, sanut dengan
orang yang kekal dalan aerako, dan diberi minunan dengan air

yang mendidih sehingga memotong+notong uswnye? Dan di antara
mcreka ada orang yang mendengarkan perkotaanma sehingga

apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkan kepada orang
yang telah diberi ilmu pengetahaan (sahabat-sahabat Nabi),

'Apakah yang dikatakannya tadi?, Mereka itulah yang dikunci-mati
hati mcreka oleh Altah dan mengikuti hawa nafsu ntereka Dan

orang4rrang yang mendapat petunj uk, AAah mcnambah petunj uk
kepada mereka dan memberikan kepada mcreko (balasan)

ketakwaanny& Maka tidaklah yang mcreka tunggu-tunggu
melainkan Hari Kiamat, (yailu) kedatangannya kepada mereka

dengan tiba-tiba, karena sesiungguhnya telah datang tanda-
tandanya- Maka apaleahJaedahnya bagi mereka kesadaran mereka
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itu apabila Hari Kiamat Sudah datang? Maka ketahuilah, bahwa

tidak ada tuhan (Yang Haq) melainkan Allah, dan mohonlah

ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-
laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha

dan tempat tinggalmu." (Qs. Mulammadl4Tlz f3-19)

Allah S mempertakuti orang-orang kafir, batrwa Allah telah

membinasakan kaum yang lebih kuat daripada mereka, A*\nrly3
frK[;\ .;V;1 -,lt Sj e''$'t$ go" b et ap a b any abty a ne ger i -ne ser i

yang fpendudubtyal lebih htat dni [pendudukJ negerimu

[Muhammadl yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasal<an

mereka).

Kami telah menjelaskan, bahwa lafa^.y-A terdiri dzrr: kaaf tll
dan lgf, dan ini bermakna f f,lubariah(beritq bukan partikel tanya),

yakni Y-y't , €i @*betapa banyaknya negeri-negeri). '

Al Akffasy rienyenandrmgkan ucapanAl Walid,

SSII -v,fu.'ti aqt 'p;,t I*'u tflt'u?t

"Betopa banyak kami melihat raja-raia dan para ralEat,

sementaro htnci telah mengekang para tau,ananyang dibelenggu."

Makna ayat ini adalall betapa baqrak penduduk negeri yang

lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu darinya,

yang telah Kami binasakan. |L;egt (maka tidak ada seorang

penolong pun bagi mereka), maka apalagi yang lebih lemah dari

mereka, yaitu kaum Quraisy, yang merupakan penduduk negerinya

Nabi $, yaitu Makkatr. Redaksi demikian berdasarkan anggapan

dibuangnya mudhaf, sebagaimana finnan-Nya'^1-J;rt,yi .9r,
tanyalah [pendudukJ negeri) (Qs. Yuusuf $2! SZ) tyakni Jii JLIJ
dir (a* tanyalah penduduk negeri)1. '
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Muqatil berkata, ..Maksudnya adalah, Kami membinasakan

mereka dengan adzab ketika mereka mendustakan rasul-rasul

mereka"

Allah & lalu menyebutkan perbedaan antara keadaan orang

beriman dengan keadaan orang kafir, .ii,ir",e'ofu)\ (mala apakah

orang-ordng yang berpegang pada keterangan yang datang dari

Tuhawtya). Hamzah(partikel tanya) ini untuk mengingkari, dan huruf

faa--tya untuk meng-'athfy*t (merangkaikan) kalimat yang

diperkirakaq sebagaimana kalimat serupa lainnya' '# adalah

mubtada', dan klnbar-rrya .afr?t)fr'bl){K@ama dengan orang yang

[syetanJ meniadikan mereka memandang baik perbuatannya yang

burukiru). porggunaan kata tunggal di sini berdasarkan fgurn;,
sedangf,an penggunaan lafazhjarrak pada kalimat ii{}lffi! Oo"

mengihtti hawa nafsunya) adalah berdasarkan maknanya, yaitu,

tidaklah sama antara orang yang yakin terhadap Tuhannya dengan

orang yang dijadikan syetan memandang baik. perbuatan buruknya,

yakni penyembahan berhala-berhala, menyekutukan Allah, melakukan

kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah, memperturunkan hawa

nafsu mereka dalam penyembahan berhala-berhala itu, serta

tenggelam dalam berbagai kesesatan tanpa ada keraguan dan alasan

yang jelas.

Setelah Allah & menerangkan perbedaan antara kedua

golongan itu dalam hal mendapat petunjuk dan menempuh kesesatan,

selanjutnya Allatr menerangkan perbedaan tentang tempat kembalinya

kedua golongan tersebut, iFfr|'t;,$'iW {apakahJ perumpamaan

[penglruriJ surga yang diianjikan kepada orang-orang yang

bertakwa). Ini kalimat permulaan yang menjelaskan keindahan-

keindahan s,rga dan apa-apa yang ada di dalamnya. Makna 'iW
adal& penyifatannya yang menakjubkan. Kalimat ini sebagai

tnubtada-, sedangkan khab ar-nya dibuang'
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An-Nadhr bin Syamuel berkata, '?erkiraannya: mereka tidak

pernah mendengarnya."

Sementara itrr, Sibawaih memperkirakannya: pada apa yang

dibacakan kepada kalian tentang perumpurmaan penghuni surga.

Lebih jauh dia berkata, "jiir adalah penyifatan, dan maknanya

adalah penyifatan surga. Sementara kalimat yq-c -,! t'X\Q. UorS
di dalamnya ada sungai-sungai.dari air yang tiada berubah rasa dan

b aurrya...) adalah penafsiran ;fiJt."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah Hubar-nya" '{(
'"Y'i Gama dengan yow kcl@l). ;+1i artinya '#e)J (yang

berubah). Dikatakan ,i*t - l;V-- lr;jr ';r.f apabilaair itu baunya

berubah. Kata lainnyayang s€rupa ini adalah gt-li (payau).

Jumhrn membacanya 976 dengan madd, namun Humaid dan

Ibnu Katsir membacanya 
"rpq 

madd tC,+[. Keduanya adalatr dua

macam logat atau aksen, s€perti tlefia')rd dar-]y'r.

Al Akhfasy mengatakan, bahwa lafazh dengan madd

makzudnya adalah yang akan datang, sedangkan lafaz}a tanpa madd

maksudnya addatr yang sekarang.

,i9'ifi;f pJ*A; (swtgai-sungai dari susu yang tiada

berubah rasanya) makzudnya adalah tidak masam (kecu0

sebagaimana berubahnya rasa susru dunia, karena susu-susu ini tidak

keluar dari ambing unt4 kambing, dan sapi.

'.tifitrXiifi* (sungai-sungai dari Hmmer [arakJ yang

lezat rasanya bagi peminumnya) maksudnya adalah enak bagi mereka,

dan sebagai minuman yang baik, yang para peminumnya tidak

sungkan terhadapnya. Dikatakan L"l"*r?,li|"qtrZ dan iU *i"qt?
artinya sama (minuman yang lezat rasanya). Ayat ini seperti firman-

Nya, i.,rf! iililri. (lWmnanyal putih bersih, sedap rasanya bagi

orang-orang yang minum) (Qs. Ash-Shaftaat l37l aQ.
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Jumhrn membacanya i$.d"y+aniarr sebagai sifat darl. i.lni
dibaca juga dengat nashab t6jJ] karena. dianggap,sebagai kata

mashdar, atau maf'ul lahu. Dibaca juga dengan rafa' l6JJl sebagai

s/ar untuk iQi.
;;,rt3t,fr$f$: (dan sungai'sungai dari madu yang disaring)

maksudnya adalah bersih dari campuran lilin dan kotoran.

*,Jli,frh{t <a"" merela di dalamnya memperoleh segala

macam buah-buahar) maksudnya adalah bagr para penghuni surg4

selain minuman yang telah disebutkan tadi- ,2f,ilirfuGe*ala macam

buah-buahan) maksudnya adalah berbagai macam jenis buah-buahan.

;a di sini sebagai tambahan untuk penegas.

6;',i;a (dan ampunan dari Tuhan mereka)bags dosa-dosa

mereka. 
-Penggunakan 

kata naHrah pada lata*. 6:F)A untuk

menunjukkan besarnya, yakni; dan bagi mereka ampunan yang besar

dari Tuhanmereka

$b'*;{Klsama dengan orang yang kekal dalam neraka).

lni khabar dari mubtada' yang dibuang, perkiraannya: apakah orang

yang berada dalam kenikmatan surga dengan sifat yang abadi ini sama

dengan orang yang kekal di dalam neraka? Atau lebih baik. Demikian

pemalmaannya berdasarkan kalimat';4135, sebagaimana dipaparkan

tadi.

Al Farra me-raiih-Y.atyang pertama, dia berkata "Maksudnya

yaitu, ataukah omng yang berada dalam kenikmatan itu sama dengan

orang yang kekal di dalam neraka?"

Az-7ayai berkata" "Maksudnya adalah, maka apakah orang'

orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya

dan,'diberi segala sesuatu itu, sama dengan oftmg yang (syetan)

menjdikan mereka memandang baik perbuatannya yang buruk itu

dan dia kekal di dalam neraka? Jadi, kalimqt';K?ama dengan orang)

sebagai badal dari kalimat a{3':}dl'q,$$o*a dengan orang yang
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[syetanJ menjadikan mereka memandang baik perbuatannya yang

buruk);'

Ibnu Kaisan berkata "Perumpamaan surga yang di dalamnya

terdapat buah-buahan ilan sungai-sungai tidaklah sama dengan neraka

yang di dalamnya terdapat air yang sangat penas dan pohon zaqqum.

Perumpamaan para penghgni surga di dalam kenikrnatan itu juga tidak

sama dengan para penghuni neraka yang berada di dalam adzab yarlrg

sangat pedih."

Kalimat (4&W (diberi mimnnan dengan air

mendidih) dr-'athf-lan kepada. shitah dalarn bentuk

(perangkaiar) jumlahfi'lAoh @alimat verbal; kalimat sempurna yang

mengandung kata kerja) kepada iumlah ismiyyah ftalimat nominal;

kalimat sempuna yang semua katanya adatah fsrz), namun pada

kalimat pertama disertai oleh lafazh i,r, sedangkan pada kalimat kedua

oleh maknanya l.r$, adatah air yang sanqat panas dan sangat

mendidih, yang bila diminum maka akan memotong-motong usus

mereka, dan inilah makna firman-Nya jiAl'& @ehingga

memotong-motong usttsnya)karena sangat panasnya. ;Eti merupakan

bentuk jamak d*i ,+, yaitu saluran makanan atau usus di dalam

perut.

J{ilt*-ie @on di antara mereka ada orang yang

mendengarkan perkotaanma) maksudnya adalah di antara orang-oftmg

kafir yang bersenang-seftmg dan makan, sebagaimana makannya

binatang. Alt'&i (ada orang yang mendengarkan perkntaanmu)

maksudnya adalatr orang-omng munafik. Penggunaan dhamir tunggal

ini berdasarkan lafazh';,r, danpenggunaan dhamir jamak pada kalimat
'ly2;r1j;{syi @ehingga apabila mereko kelum dari sisimu)

didasarkan pada-maknanya yaitu orang-oftIng munafik itu menghadiri

momen-momen pemberian wejangan Rasulullah # dan saat-saat

khubah beliau yang dicenderungi oleh kaum muslim, hingga ketika

yang
'atv
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mereka keluar dari tempat beliau, N\V'j'"-ii.$6 (mereka berkata

lrepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan fsahabat-sahabat
NabiJ), yakni para ahli ilmu dari kalangan sahabat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

Abttultah bin Abbas.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

Abdutlah bin Mas'ud.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr Abu

Darda

Pendapat pertama lebih tepat, yakni: tanyakanlatr kepada para

ahli ilrnu. Lalu orang-orang itu berkata kepada mereka, thl;J6l!",

(Apalrah yang dikatakannya tadi?), yakni: Apa yang dikatakan oleh

Nabi $ tadi'dalam bentuk cemoohan. Maksudnya: Sesungguhnya

kalni tidak memperdulikan perkataannya itu.

Maksud $f aa*an saat yang paling dekat. Contohnya 'r-i-JT ";l
artinya 

"fi:*]f 
6ertara yang sedang berlangsun g). 

"tfib11 
*ti"y"

taman yang tidak dipedulikan seorang pwr. Manshub-nya tlli karena

sebagai zhtf,, yakni ,-i:fg r;i.9 1*ult" tadi), atau sebagu haal
(keterangankondisi) dari dhamir pada J6.

Az-Za11aj berkata, "Maksudnya adalah aari 
'"ir:l.lr t-lrtA\, yang-

artinya aku memulai sesuatu. Asalnya diambil dari r;- JJt'.i-)l
(meremehkan sesuatu) karena dapat mendatruluinya."

Kata penuqi"k $jl (mereka itulah)'menunjukkan kepada

orang-orang munafik yang telah disebutkan iat. -rry.fi &'il'#rir$\
Oang dihmci-mati hati mereka oleh Allah) sehingga mereka tidak

beriman dan hati mereka tidak tertuju kepada kebaikan apapwr. ffi$
ii6) (don mengikuti hana nafsu merekn) dalam kekufiran dan

pembangkangan.
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Allah & lalu menyebutkan perihal orang-orang yang kebalikan

dari mereka, c'nii6V,;t;uig (dan orang-orang yang mendapat

petunjulc, Allah menambah petunjuk kepada mereka), yakni: dan

orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan ks$aikan" lalu

mereka beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah-Nya maka

Allah menarnbahkan petunjuk kepada mereka dengan bimbingan-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa rnatsuanya adalah, Nabi

$ menambahkan petunjtrk bagi mereka

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mat<suanya adalah, Al

Qur'an menambahkan peffiduk bagi mereka

Al Farra berkata, "Berpalingnya orang-orang mrmafik dan

olok-olokan semakin menambah petuqiuk bagi mereka"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makzudnya adatah,

turunnya ayat pengfupus me,lrambahkan petqiuk bagi mereka

Berdasarkan pemaknaan manaprm, intinya adalah menambah

keimanan, pengetahuan, dan pemalraman dalrm dgama

;{;;iiJt:i (dan memberikan kcpada mereka [balasonJ
kctalawannya) maksudnya adalah mengilhamkan ketakwaan kepada

mereka dan menolong mereka rmtuk bertalrwa-

Tentang pengertian c13t, Ar-Rabi' berkatq "Maksudnya

adalah rasa takut."

As-Suddi berkatq'Maksudnya adalah patrala alihirat."

Muqatil berkata, 'Maksudnya adalah petunjuk yang

mengamalkan apa yang diridhai-Nya."

Pendapat lain menyebutkaq bahwa maksudnya adalah

mengamalkan yang menghapus dan meninggalkan yang dihapus.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa -urcoaoy. adalah

meninggalkan rukhshah danmengambil yang tegas.
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"A1iiy$;t;;Sii (makn tidaHah yang mereka tunggu-tunggu

melainlcan lfari Kiamat), yakm e-a4l (Hari Kiamat) . '16 #y 4
([yaituJ kedatangannya kepada mereka dengan tibaaiba), yakni 6tir,
(dengan tiba-tiba). Di sini terkandung ancaman keras bagi orang-

oran6i kafir. Kalimat ''6 #6 {yaitu| kcdatangannya trcpada

mereka dengan tiba+iba) sebagai badal isytimal (pengganti

menyeluruh) azlJ.'i;lai (Uar i Kiamat).

Abu Ja'far A.r-Ruwasi membacanya gSbydengan Ll partikel

syarat.

W;*l?fr (lmrena sesungguhnya telah datdng tanda-

tandanya) maksudnya adalah gejala-gejala dan tanda-tandanya, dan

mereka telah membacanya di dalam Kitab-Kitab merek4 bahwa Nabi

$ adalatr nabi yang terakhir, maka diutusnya beliau termasuk di

antara tanda-tanda Kiamat. Demikian perkataan Al Hasan dan Adh-

Dhatrhak. '
lrpti adalah bentuk jamak dari LV ut^rL:F,dengan suhtn

atalu fathah pada huruf raa'.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

Wi;ldi sini adalah sebab-sebabnya, yaitu yang lebih kecil dari tanda-

tandanya

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

tanda-tanda Kiamat adalah terbelahnya bulan dan tampaknya awan.

Demikian perkataan Al Hasan.

Sementara itu, A1 Kalbi berkata, "(Maksudnya adalah)

banyaknya harta, perniagaan, kesaksian palsu, pemutusan hubungan

silaturahim, sedikitnya sikap-sikap mulia" dan banyaknya perbuatan-

pertuatan nista."
.i"'i 

Contohnya adalah ucapan Abu Zaid Al Aswad berikut ini:
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)q l:ri Lt?('.k'"*
"Jilca lrau memutuskanuntukmenghunus senjata di antara kita,

malra stmggub engkau telah memicu munctlnya tanda-tanda

permulaannya."

{frffaq{ffi (maka apatrah faedahnya bagr merepa

kesadaran mereka itu apabila Hari Kiamat sudah datang?). -f{r(t-

adalah mubtada', danklubar-nya adalah '{St yakni: apalah gunanya

kesadaran mereka bila Kiamat itu telah datang. Ini seperti firman-Nya"

.;Fri l''tft y^{'g:r1:- };;; (Pada hari itu ingatlah manusia aton

tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagirrya) (Qs. Al Fajr [89]:
23). Kalimat Fi:{i('l adalatr mu'taridhah antara mubtada' dengan

khabar.

'.6t{1i[1-J ltll$, (maka ketahuilah bahva tidak ada tuhan

[Yang HaqJ melainkan Allah) maksudnya edalah, bila engkau

mengetahui bahwa por;os kebaikan adalah tauhid dan ketaatan,

sedangkan poros kebtuukan adalah syirik dan kemaksiatan terhadap

Allah, maka sesungguhnya tidak ada ilah yang haq selain-Nya" serta

tidak ada Rabb selain-Nya. Maknanya yaitu, tetaplah kamu atas hal itu
dan teruslatr demikian, karena Nabi $ telatr mengetahui sebelum ini

batrwa tidak ada ilah selain,Allah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, apa

yang telah engkau ketatrui berdasarkan dalil, maka ketatruilah itu
sebagai berita yang meyakinkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, maka

ingatlah batrwa tidak ada tuhan.yang haq selain Allah. Lalu "ingatlah"

ini diungkapkan dengan kata "ketahuilah".

44:$W5 (dan mohonlah amwnan bagt dosamu)

maksudnya yaitu, mohonlah amput kepada Allah agar tidak

menimpakan dosa kepadamu. Atau, mohonlah ampun kepada Alalh
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agar memeliharamu. Atau, mohonlah ampun kepada-Nya dari yang

mungkin engkau lakukan dengan meninggalkan yang lebih utama.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa khithab ini untuk beliau

#, dan maksudnya adalah umatnya. Namun pendapat ini terbantahkan

oleh kalimat firman-Nya, ,*ix31'vii-i); (dan bagr [dosal orang-

orang mubnin, laki-taki dan perempuan), karcna maksudnya adalah

permohonan ampun beliau bagi dosa-dosa umatnya dengan

mendoakan ampunan bagi mereka atas dosa-dosa mereka.

efu,fi1eg (dan Atlah mengetahui tempat pamu berusaha)

dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Ktr; (dan tempat tinggalmu) di

negeri akhirat kelak.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

tempat tinggatmu untuk bekerja pada siang hari, dan tempat

kembalimu pada malam hari untuk tidur.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah,

peralihan tempat tinggalmu di dalam tulang punggung bapak-bapak

kalian yang beralih ke rahim ibu-ibu kalian, dan juga mengetahui

tempatnu di bumi, yakni tempat tinggalmu di bumi.

Ibnu Kaisan berkata, *(Maksudnya adalah) berbolak baliknya

kalian dari punggung ke perut di dunia, dan tempat tinggalmu di

dalam kubur."

AM bin Humaid, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi

$ keluar dari Makkah menuju gua (Tsur), beliau menoleh ke Makkah

Janberkata, &b;t?t d q €h?tt*l'oi\i2,,Jljo' y".Viut
"bus, )i\Si tt ,9;,a t ,F i{ ,vr ,} i' ,1" r;o 7 ,i*\i' lrngkau
adalah negeri Atlah yang paling aht cintai. Seandairrya pendudubnu

tidak.mengusirht darimu, tentu aht tidak alcan keluar. Oleh karena

itlt, musuh yang paling melampaui batas adalah yang bertindak

melampaui terhadap Allah di tanah suci-Nya, atau membunuh orang
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yang bUlran pembunuh (bukon qishash), atau membumth ftarena

alasan jahiliyah).

Allah lalu menurunkan ayat, *3!i-*YS (Dan betapa

banyalmya negeri-negeri...) (Qs. Muhammad l47l: l3)s6

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4 yJ.#$tu'Xl (sungai-sungai dari air long
tiada berubahrasa danbaunya), diaberkata, "(Maksudnya adalah) p

fXi Cr ""e 
tidak berubah)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan dia menilainya

shahih,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al

Ba'ts dari Mu'awiyah bin Haidah: Aku mendengar Rasulullah $
bersabda \W\i',;$'i Pt i;.: ;;at 'F.s ,r;st i;.: 9i;st X tA' e
W (Di surga terdapat laut susu, laut air [tawarJ, laut madu, dan laut

khamer. Kemudian memoncarlah sungai-sungai darinya) -s7

A1 Harits bin Abi Usamah dalan Musnad-nyadan At Baihaqi

meriwayatkan dari Ka'b, dia berkata, "sungai Nil adalah sungai madu

di surga. sungai Dajlah adalah sungai susu di surga. sungai Euprat

adalatr sungai khamer di surga Sungai Saehan adalah sungai air tawar

di surga."

s6 Hadits ini sanadnya dho'rf-
Dikeluarkan oleh Ibnu lartrQ6Rl).
Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Mathalib Al 'Aliah (31371) dan Ibnu

Katsir (4/175) dari jatur Hanasy, dari ll<r.imah, dari Ibnu Abbas... lalu ia
menyebutkannya.

Saya katakan: Hanasy ini adalah Al Husain bin Qais Abu AIi Ar-Rahabi'
Ibnu Adi menyebutkannya dalam At Kamil, dia berkata, "sulaiman At-Taimi

meriwayatkan darinya, dan ia menyebutnya Hanasy, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas

sebanyak belasan hadits yang sebagiannya menyerupai yang lainnya. Dia lebih

mendekati dha' if daripada shidq (lttitx)."
Ibnu Hajar berkata dalam At-Taqrib, * Matruk (riwayatnya ditinggalkan)."
5'shahih.

HR. Ahmad (515); At-TirmidziQsTl);dan Al Baihaqidalam ll !a'* (h. 150)'

Hadits ini dinilai inanin oleh Al Atbani dalam Al Misykah (5650).
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Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir serta Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

mengenai firnan-Ny4 $t;J1ri1X$1j,j'"-i!-$6l;aa\i:;$y5{
(sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada

orang yang telah diberi ilmu pengetahuon fsahabat-sahabat Nabi],

'Apakah yang dikatakannya tadi? ), dia berkata, "Aku termasuk

orang-orang yang ditanya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas,

dia berkata ccr{ku termasuk di antara mereka (yang ditanya)." Ini

menunjukkan kedudukan Ibnu Abbas yang mulia, karena saat itu dia

masih sangat belia (belum baligh), sebab ketika Nabi $ wafat dia

masih dalam usia baligh. Jadi, pertanyaan orang-orang kepadanya

tentang makna-makna Al Qur'an di masa hidup Nabi S, dan

penyifatan yang disebutkan Allah ft tentang orang-orang yang ditanya

itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan,

sementara Ibnu Abbas termasuk di antara mereka, merupakan bukti

terbesar yang menrmjukkan keluasan ilmunya dan pematramannya

mengenai Kitabutlah dan Sunnah Rasul-Nya. Sementara itu, orang-

orang lainnya yang sebaya dengannya saat itu masih senang bermain-

main dengan sesama anak-anak.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata,

"Mereka masuk ke tempat Rasulullah $ (mendengarkan dari beliau),

lalu setelah mereka keluar dari tempat beliau, mereka bertanya kepada

Ibnu Abbas, 'Apa yang dikatakannya tadi?' Ibnu Abbas pun

menjawab demikian dan demikian. Padahal Ibnu Abbas merupakan

orang termuda di antara mereka, lalu Allah menurunkan ayat ini, dan

Ibnu Abbas termasuk oftmg-orang yang diberi ihiru pengetahuan."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu

Buraidatr ayat ini, dia berkata, "maksudnya adalatr Abdullah

bin Mas'ud.-
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Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur AI Kalbi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksudnya adalah Abdullah

bin Mas'ud."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firrnan-Ny4 ;$i&Aa;,s53$;6b:;;t'd5\, @nn orang-

orang yang mendapat petuniulc, Allah menambah petuniuk kepada

merelra dan memberilan kepada merefta [balasonJ kctakwaannya),

dia berkata, "Ketika diturunkannya Al Qur'an, mereka beriman

kepadanya sehingga mer{adi petunjuk, dan ketika jelas mana yang

menghapus dan mana yang dihapus, semakin bertambahlah petunjuk

itu.'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya firman-Nya"

Wfflefi (rnrena sesungguhnya telah datang tanda-tmdarrya), dia

berkata, "Maksudnya adalah tanda-tanda awal Kiamat."

Disebutkan juga dalam Ash-Shabibain dan lainnya dari hadits

Anas, dia berkata: Rasulutlatr $ bersabdq ,fq bUq 6'ci$. <dn"

diutus dan Kiamat adalah seperti dua ini), seraya berisyarat dengan

jari telunjuk dan jari tengah." Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh

At Bukhari dari hadits Sahl bin Sa'd.sE

Masih banyak hadits-hadits lainnya me,ngenai keterangan

tanda-tanda Kiamat, keterangan-keterangan tanda-tanda yang telatr

terjadi dan yang belum terjadi. Hadits-hadits itu telah dikumpulkan

dalam karangan tersendiri, sehingga kami tidak berpanjang lebar

mengupasnya di sini.

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Ad-Dailami

meriwayatkan dari Abdullah bini Amr, dari Nabi $, beliau bersabda"

]u+fi ,o!-tlr Si?j,trr it it I Ftsr'Jijt geutama-utamanya dzikir

adalah laa ilaaha illallaah, dan seutama-utamanrya doa adalah

s8 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (6504) dan Muslim (4D268).
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istighfar ([memohon ampun kepada Allah). Beliau lalu membacakan

ayat, ,.t'4t\g i#55 4'rt )iJ6 6i J1 iil -f f'1 lX (Matra

lretahuilah, balwa tidak ada tuhan [Yang HaqJ melainkan Allah, dan

mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi [dosal orang'orang

muloain, laki-laki dan per empuan).se

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Abd bin Humaid, At-

Tirmidzi, dan dia menilainya shahih, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab, dari Abu

Hurairalr, mengenai firman-Nya,,*fl13'usi5[, 4:l]iSrS <a""
mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi fdosal orang-orang

mulonin, laki-laki dan perempuon), dia berkata, "Rasulullah .{}

bersabda, 'at -W; 
#, efu 1;-1 ,! (Sesungguhnya aht benar-

benar memohon ampun kcpada Allah dolam sehmi sebanyak tuiuh

puluh koli)."60

Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mun&ir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari AMullatr bin Sirjis,

dia berkata, ccr\ku menemui Nabi $, lalu alar memakan makanan

bersama beliau. Aku berkata, 'semoga Allah mengampunimu, wahai

Rasutullatr'. Beliau menjawab, 
":ili 

(Semoga juga mengampunimu).

Lalu ada yang bertanya, 'Apakah engkau memohon ampun untuk

dirimu, watrai xas*ulullah?' Beliau menjawab, 'Jit ,'nd (.Ya, dan juga

untuk lralian). Beliau kemudian membacakan ayat, 6)':l;rUtS
,*f$'4"355, (dan ?nohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi

[dosal orang-orong mukrnin, laki-taki dan perempuan)."6r

5e Dha't7
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Maima' (10/84), dia berkata"

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Al Ifriqi dan lainnya
yang termasuk para perawi dha'if)'

@ shahih.
HR At-Tirmidzi (3259); Al Baihaqi dalam Asy-S\t'ab (l/437); dan

Abdurrazzaq (2/l8l).
Hadis ini dinilai shahihkan oleh Al Albani.
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Masih banyak hadits-hadits lainnya tentang istighfarnya

Rasulullah # untuk dirinya dan umatrya, serta anjuran beliau unhrk

beristighfar

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, * {fu, &-'it; (don Allah
mengetahui tempat kamu berusaha) di dunia fdri; (dan tempat

tinggalmu) di akhirat." '

'f:r'2Kii5;-" A;rtf,E; qt5w(65i W
4x"ft$ ,tt${;':fi.,bji ,,

"j6*, :a ? L-ctS1_a-1 (fy ff_r\
G'

ifi '::Jiiy(;gU'i.T;'3;L@SF.iiir(;$u'iT;r%6 ;fr 
'iY,U;^rt'u 

*!"
\t1-$ 6-gj bLix;L;i: @
'i*;aifitr'".l,11i@l

113irff"$&n6;3f'biifi1 @ -if iEV

u.^iilt ifr &; c +i,i *! & v3i:i <ri!ri,t-

6;tLilc 6(;lln@;ii$v# {r rr":'i
M{i'V';"it,6 O ;%. $r rfii 5f C W
;i;;i 3j4--K4e| ;;:t;' $y;S$t i'WL

,ti,-;fi C$'hriii

;fif"{'K';ifr

{1,;1ri,{4;$Jia

w

!3ie

ut shahth-
HR. Muslim (411823) dari hadits Abdullah.bin Sirjis.
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rlHs 6t -ffi-v, t#\ fi1 4{s@ ;lE;u

.ii:fii;{{,rrfri6tr;@ -#{iid4jJ
o#Fi7t*"@frr ):r6,f\;rrtp

"Dan arang-orang yang beriman berkata, 'Mengapa tiada
ditarunkan suatu surah?'Maka apabila diturunkan suatu surah

yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah)
perang, kamu lihat orang-orang yang oda penyakit di dalam hatinya

memandang hepada"mu seperti pandangan orang yang pingsan
karena takd motL dan kccelahaanlah bagi mereha Taat don

mengucapkan perhataan yarrg baik (adalah lebih baik bogi mereha).

Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya).
Tetapi jikalau mcreka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya

yang demikian itu lebih baik bagi mereka Maka apakah kiranya
jika kamu berhuasa kamu akan membuat furusakan di muka bumi
dan memutuskan habungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-
orang yang dilaknafiAllah dan ditalikan-Nya telinga mereka dan
dibutakan-Nya penglihatan mereka Maka apakah mcreka tidak

memperhatikan Al Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada

kekaJiran) sesudah petunjuk itu jetas bagi mereka, syetan telah
menjadikan mereha mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan
angan-angan mercka. Yang demikian itu karena sesungguhnya
mereka (orang-orang munaftk) itu berkata kepada orang-orang

yang benci kepada apayang diturunkanAllah (orong-orang

# +fi ,t, 6Ji {;i @ AlA -uf, ,;:9,

KrA Yj$t i:r*,'br| K"lr-^l$i * & -$JJ:
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Yahudi),'Kami akan mematahi kamu dalam beberapa urwan\
sedang Allah mengetahui rahosia mereka Bagaimanakah (keadaan

mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka sertrya

memukul muka mereka dan pungggung mereka? Yang demikian itu

karena s es ungguhny a mereka mengikuti apa yang mcnimb ulhan

kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (qa yang

me n imb ulkan) keridh aan-Nya ; s e b ab it u Alla.h menghap us (pahala)

amal-amal mereku Atau apakah orang-orang yang ada penyakit

dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan

kedengkian mereka? Dan kalau Kami menghendaki" niscaya Kami

tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat

mengenal mereka dengan tanda-tandanyu Dan hamu benar-benar

akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan ruereka dan

Allah mengetahui perb uatan-petbuatan kamu- Dan ses ungguhnya

Kami benar-benar akan menguii kamu agar Kanimengetahai

orang-orang yang berjihad dan bercabar di antata kamu; dan agar

Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalnu.'

(Qs. Muhammad l47l: 20-31)

Orang-orang beriman memohon kepada Tuhan mereka fu agat

menurunkan kepada Rasul-Nya $ suatu surah yang memerintahkan

mereka untuk memerangi oftIng-orang kafir karepa semangat mereka

untuk berjihad dan ingin memperoleh pahala besar yang disediakan

Allah bagi orang-orang yang berjihad. Altatr menceritakan tentang

mereka dengan firman-Nya, u;;-,1j{5lg(65i W (dan orang-

orang yang beriman berlcata, "Mengapa tiada diturunkan suatu

surah?'),yakni |JJ )l'-i (mengapa tidak diturunkan) . ';5i J;l'Sg
"iI(*. lmalra apabila diturunkan suatu surah yang ielas maksufurya),

yakni yang tidak dihapus hukumnya, 341WSi{t (dan disebutkon di

dalamnya [perintahJ per ang), yakni kewajiban jihad.
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Qatadah berkata" "Setiap surah yang di dalamnya

menyebutkan jihad maka itu muhkama& (hukum tetap berlaku; tidak
dihapus), dan itu merupakan Al Qur'an yang paling berat bagi orang-

orang munafi.k."

Dalam qira'ahlbmr Mas'ud disebutkan U'tXi:; i;tf rif
(maka apabila diturunkan suatu surah yang baru), yakni yang baru

diturunkan

Jumhur membacanya AJ-$$ M $jJt, keduanya dalam

bentuk bina' lil moful (kalimat pasQ.

T.rridblr-Ali dan Ibnu Umair membacanya d1(turun) serta

fi5 @arrmenyebutkan), dan lsntuk bina- litfa'it (kalimat aktif) serta

me- nas hab-kao lafazU jriilr.

bi.3 Efi o-'u-$|iiY Qramu titwt orang-orang yang ada

penyakit di dalam hatinya) maksudnya adalatr keraguan, yaitu orang-

orang munafik.9$t'ue;#lJ6,4ylufii (memandang

lrepadamu seperti pandangan orang Wrg pingsan karena tahtt mat),
yakni memandang kepadamu seperti pandangan orang terbelalak
ketika akan mati, karena takutnya mereka terhadap perang dan

condongnya mereka kepada orang-orang kafir.

Ibnu Qutar'bah dan Az-7-anaj berkata, "Maksudnya, mereka

menunjukkan pandangan kepadamu dan melihat kepadamu dengan

pandangan tajam sdperti pandangan seseorang yang hampir mati
(sekaratul maut)."

i 6iU (dan trecelakaanlah bagi mereka). Al Jauhari berkata,

"IJcapan mereka,' Kecelakaanlah bagimu' adalah an€aman."

Demikian juga yang dikatakan oleh Muqatil, Al Kalbi, dan

Qatadah.
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Al Ashma,i berkata, "Makna ucapan mereka dalam ancaman

^ 
j'tf,maksudnya adalah'kecelakaanlah bagimu', dan'mendekatimu

apa yang kau benci'." 
_ _

Tsa'lab berkata, *Tidak ada yang mengatakan tentang ;il, '

yang lebih baik daripada yang dikatakan oleh Al Ashma'i'"

Al Mubarrad berkata, "Dikatakan kepada orang yang hendak

marah kemudian menatrannya '$j3f, yakni 'r- -ag'{:)tt (engkau

mendekati kemarahan)."

Al Jurjani berkata, *Ini diambil dari ',pit 
ftecetakaan), yakni

'& $tt (maka kecelakaanlah bagi mereka)."

Demikian juga yang disebutkan dalam Al Kasysyaf

Qatadah juga berkata, "seakan-akan dikatakan, "4 iit 'vq'r

(hukuman lebih baik bagi mereka)."

Kalimat 3{1Ij;%G (taat dan mengucapkan perlcataan

yang baik [adalah lebih baikbagi mereka) adalah kalimat pennsaa]

;alJi bu"6;t(perihal mereka adalah ketaatan...). Atau i:t-iitL
e ;Z UtF (taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih

baik bagimu). Al Khalil dan sibawaih mengatakan bahwa

perkiraannya: taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih

baik bagimu daripada selain itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr,

sesungguhnya ketaatan adalah lebih baik.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ketaatan adatah sifa! unhrk

surah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ;{ adalah lchabtar

muqaddam,sementaraiLGadalahmubtada'mu'alchkhar.

Pendapat yang pertama lebih tepat.
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jl{ii*{s$ @pabila telah te,tgf perintah perumg [merelca tidak

me nyukainy aJ). F.iii* yakni ;iti 1-+ berintan tehh dilnrkuhkan),

yakni: telah ditetapkan perang dan diwajibkan serta difardhukan.

Disandarkannya i:;;St kepada ;iti kendati sebenarnya untuk para

pelakunya, merupakan ungkapan kiasan.

Menurut suatu pendapa! penimpal ri1 adalah 'Jilli|iii'
(tetapiiilra merelca benar [imannyal terladap Allah).

Pendapat lain rnenyebutkan, bahwa penimpalnya dibuang,

perkiraanny a:'o jL ; (mereka membencinya).

' Para mufassir mengatakan, bahwa maknanya adalalL apabila

telah tetap perintah dan telah diwajibkan peran& maka mereka

menyelisihi dan berpaling.

'$V$1!i'(tetapi iikatau mereka benq [tunmnyal terhadap

Allah) dalam menampakkan keimanan dan ketaatan, frf;;A
(niscaya yang demikian itu lebih baik bast nureka) daripada

kernalcsiatan dan penyelisihan.

{r613#i;i{i At l-fi olf$j oy;tp Lit (moka apakah

kiranya'jilra kamu berlausa kamu oio, *t*but kcrusakm di muka

bumi dan memutuskan hubungan kekchtmgaan?) tni khithab untuk

orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dalnm bentuk

pengalihan untuk menambah kecaman dan celaan.

Al Kalbi berkata, "Maksudnya, apakatr jika kalian menguasai

urusan umat ini maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi

dengan berbua! kezhaliman."

Ka'b berkata, *,$'iiAb3-fi 
51 lakan membuat kerusaknn di

mulra bum) maksudnya adalah dengan saling membunuh di antara

sesitma kalian."

Qatadatr berkatq "Jika kalian berkuasa unttrk berpaling

menaati Kitabullah @, maka apakah kalian akah membuat kerirsakan
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di muka bumi dengan menumpahkan darah dan memutuskan

hubungan kekeluargaan?"

Ibnu Juraij berkata, "(Maksudnya adalah) jika kalian mampu

berpaling dari ketaatan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

berpaling dari perang dan meninggalkan hukum-hukumnya.

Jumhur membacanya -gi, dalam bentuk mabni lit fa'il
(kalimat aktifl.

Ali bin Abi Thalib membacanya dengan dhammah pada huruf

taa' danwawu, sertakosrahpada huruf laam 1$:i (kamu dikuasai)],

dalam bentuk mabni lil maf ul (kalimat pasifl.

Demikian juga qira'ah Ibnu Abi Ishaq dan Warasy dari

Ya'qub, maknanya yaitu, maka apakatr jika kamu dikuasai oleh para

penguasa lalim maka kamu akan keluar melawan mereka dalarn fitnah

dan memerangi mereka serla memufuskan hubungan kekeluargaanmu

dengan kesewenang-wenangan, kezhaliman, dan pembunuhan?

Jumhur juga membacanya g:l$;, dengan tasydid dalam

bentuk t ahsir (menunjukkan banyak).

Sementara itu, Abu Amr dalam suatu riwayat darinya Salar.ru

Isa, dan Ya'qub, membacanya secara taffitfif danl..tlit t urort ry{1k21.

Dikatakan ti-S &.jJjtl:t|.* dan i;.:*t , denganfathah atau

kasrah, ini dua macam logat atau aksen. Demikian yang disebutkan

oleh Al Jauhari dan lainnya. Khabar darr 33 adalah 'b3$ 6.
Kalimat syarat ini mu'taridhah antara keduanya (syarat dan

penimpalnya).

Kata penunjuk J{;il (mereka itulah) menunjukkan orzrng-

orang yang di-khrtab oleh redaksi yang lalu. Kata ini sebagai

mubtada', dar khobar-nya'irt{iX6$1 lororg-orang yang dilafuati

Altah),yakni yang dijauhkan dan diusir Allah dari rahmat-Nyn 'j1,-*
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(dan ditutikan-Nya telinga mereka) dari mendengar kebenar*. GV
'€rt;j (dan dibutakan-Nya penglihatan mereka) dari menyaksikan

apa yang bisa dijadikan bukti-bukti tauhid, pembangkitan kembali

setelah mati dan kebenaran segala yang diserukan oleh Rasulullah S
kepada mereka.

Pertanyaan dalam kalimat firman-Nye- <rqfi'bii-f,l @atca

apakah mereka tidak memperhatiknn Al Qur'an) bertujuan

mengingkari. Maknanya yaitu, maka apakah mereka tidak

memahaminya, padahal itu mencakup wejangan-wejangan berharga,

hujjah-hujjah yang nyafu dan bukti-bukti yang pasti, yang mencukupi

bagi orang yang memiliki pemahaman dan akal, serta dapat

menjauhkannya daxi kufur terhadap Atlah dan dari menyektrtukan-

Nyq serta dari berbuat maksiat.

$Gfr,r;nifi (atuukah hati mereka terhmci?). A ini

pemutus, yakni: babkan, apakah hati mereka terkunci sehingga

dapat memahami {an memperhatikan?

M,rqatil berkata, "Maksudnya adalah, hati mereka terkunci

m?ti."

i,iili ftunci atau gembok) adalah kata pinjaman untuk

mengungkapkan tertutupnya hati r:ntuk mengetatrui kebenaran. Di-,
idhafah-kannya ir-Ati Qcunci) kepada 'qtiiln @ati) bertujuan

memfokuskan perhatian, bahwa maksudnya adalah sesuatu pada hati

yang kedudukannya seperti kunci atau gembok bagi pintu. Makna ayat

ini adalah" iman tidak masuk ke dalam hati mereka, sementara

kekufuran dan kesyirikan tidak keluar dari hati mereka, karena Allah

& teUfr mengunci-mati hati mereka. Maksud "hati" di sini adalah hati

orang-orang yang di-khithab tadi.

Jumhur membacanyu$(fi,datam bentuk kata jamak. Ini juga,..
dibaca (Jui! (penutupannya), dengan kasrah pada huruf hamzah dalam

bentuk *oihdrr,seperti lafaz/r_iqrf i.

tidak
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fi{ibltii<r$3L (sesungguhnya orang-orang vang

lrembali kc belakang [trepada kckafiron]) maksudnya adalah kembali

kafir sebagaimana sebelumnYa.

Qatadah berkata, "Mereka adalatr orang-orang kafir dari

kalangan Ahli Kitab. Mereka kafu terhadap Nabi # setelah

mengetatrui ciri-cirinya yang ada pada mereka."

Demikian juga perkataan Ibnu Jarir.

Sementara itu, Adh-Dhahhak dan As-suddi berkata "Mereka

adalah orang-orang munafik. Mereka enggan turut berperang."

Pendapat ini lebih tepat, sebab konteksnya berkenaan dengan olang-

orang munafik.

-jat4[l'r{ & (. +i U (s e s udah p e tunj uk i t u j e I as b a gi me r e ka)

yang berupa mukjizat-mukjizat nyata dan bukti-bukti yang jelas, yang

dibawakan oleh Rasulullah #. # J? i;EJft (sveran telah

menjadifton merefta mudah [berbuat dosaJ), yakni syetan menjadikan

mereka memandang baik kesalahan-kesalahan mereka dan membuat

mereika mudah berbuat kesalahan. Kalimat ini sebagai Hwbar untuk

!'lt.

Makna ;:riiyV (dan memanianglcan angan-ongan mereka)

yaitu f1i ,*."4 'ui i,6*J1 (syetan memanjangkan angan-angan

mereka) dan menjanjikan umur panjang kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang memanjangkan

angan-angan mereka adalah Allah &, dengan makna, Allah

menyegerakan siksa lagi mereka.

iomtru, membacanya,s5(, aa^" bentuk bina' litfa'il (kalimat

aktifl.

Abu Amr, Ibnu Ishaq, Isa bin lJmar, Abu Ja'far, dan Syaibatt

membacanya dalam bentuk bina' lil maful (kalimat pasiD tl'liff .
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Suatu pendapat menyebutkan, bahwa berdasarkan qira'ah ini,

mak,afa'il-nya adalah Allah atau syetan, seperti qira'ah yang pertama.

Al Farra dan A1 Mufadhdhal memilih pendapat yang

menyatakan bahwa fa' i/-nya Allah.

Pendapat yang lebih tepat adalah memilih pendapat yang

menyatakan batrwa . fa'il-tya adalah syetan, karena baru saja

disebutkan sebelumnya.

Kata penunjuk 64{" (yang demikian itO menunjukkan

kermrrtadan mereka yang telah disebutkan.Kata ini sebagai mubtada',

dan lchab u -ny a liti' 6'. U, W6,iYjjC ;5\ (kar e n a s e s un g guhny a

me.relca [orang-orang munafikJ itu berlcata kepada orang-orang yang

benci kepada apa yang diturunkan Allah), yaitu orang-orang musyrik.

j'it,.Z;O?:$J (Kami alcan mematuhi kamu dalam beberapa

urusan). Beberapa urusan ini adalah memusuhi Rasulullah S dan

menyelisihi apa-apa yang beliau aiarkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, orang-

orang mmafik berkata kepada orang-oraog Yahudi, 'oKami akan

mematuhimu dalam beberapa urusan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa orang-orang yang

mengatakan ini adalah orang-orang Yahudi, sedangkan or&ng:orang

yang benci kepada apa yang diturunkan Allah adalah oftrng-orang

munafik.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata penunjuk 3ly'
menuqiulftan pemanjangan angan-angan mereka

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu menunjukkan

mudahnya mereka melakukan kesalahan.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Dalil yang menguatkan pendapat bahwa orang-orang yang

mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang
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benci kepada apayang diturunkan Allah adalah orang-orang munafik,

adalah firman Allah&, yt Ui;iS -u-ii ,+:;y-.'tj;i)t;i(' 6-ii &; it
{g}ii A,.:, "b61 

tfi K*U;Si'& <;;t ;L; 6 ,r(-.fi
(Apalrah lrnmu tiada meryperhatilmn orctng-orang munafik yang

berkata kepada saudara-saudara mereko yang kafir di antara Ahli

Kitab, "sesungguhnya jika lcamu diusir niscaya kami pun aknn keluar

bersama kamu; dan kami selama-lamarrya tidak alcan patuh kepada

siapa pun untuk [menyusahkanJ kamu, daniika kamu diperangi pasti

lrami alcan membantu kamu.') (Qs. Al Hasyr [59]: I l)

Itu karena ucapan orang-omng yang benci kepada apa yang

diturunkan Allah itu diunglcapkan secara sembunyi-sembunyi di

antara sesama mereka saja, maka Allah pun berfirman, itfrL{:rfrtlt
(sedang Allah mengetahui rahasia mereka).

Jumhur membacanya "€)$1, dengan fathah pada huruf

hamzah,yaitu bentuk jat ak d"ni.
Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih qira'ah ini. Sementara

orang-orang Kufah, Hamzah, Al Kisa'i, Hafsh dari Ashim, Ibnu

Wutsab, dan Al A'masy membacanya i2fib dengan kasrah pada

htxuf hamzah, dalanbentuk mashdu,yakni i;e\(ketersembunyian
mereka).

.K4Xl'ji;j$13$t, (bagaimanakah [keadaan merekaJ

apabila malaikat [naut] mencabut ttyavva mereka). Hrrruf /aa' ini
untuk mengurutkan kata yang setelahnya kepada yang sebelumnya,

dan iiii berada pada posisi rofa'sebagai khabar muqaddam. Atau

berada pada posisi nashab karena fi'l yeurrg dibuang, yakni: maka

bagaimana yang akan mereka perbuat. Atau sebagai Htabor untut iri
yang diperkirakan, yakni Ojk|rj$ (maka bagaimanakah jadinya

mereka). Zharf-rya sebagai ma'mul untuk kata yang diperkirakan.

Jumhur membacanya 'Ai?;, semenara Al A'masy

membacany 
" e&-rr.
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Kalimat if$lj;6H 3l,r*-(seraya memuhtl muka mereka

dan pungggung mereka) berada pada posisi noshab sebagu haal

fteterangan kondisi) darifa'il frt;, atau haal dali- maful-nya, yakni

Fi;.+f &)*: ff*i;*,sb (sambil memukuli muka mereka dan

sambil memukuli pungggung mereka). Dalam redaksi ini terkandung

hal menakutkan dan ancaman yang keras. Maknanya yaitu, apabila

adzab ditangguhkan dari mereka, maka keadaarr mereka akan

demikian. Ini gambaran kematian mereka dalam keadaan yang sangat

buruk danmengerikan.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu ketika perang, yaitu

adanya pertolongan malaikat bagi Rasulullatr &.
Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu pada Hari Kiamat.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

Kata penuqiuk Afs (yang demikian itu) menunjukkan

kernatian nyawa) tersebut dengan sifat itn. Kata ini
sebagai mubtofu', dan Htabar-nya adalah ,'i1ffiYv:J1ri1\
(karena sesungguhnya mereka mengihtti opa yang menimbalkan

kemurkaan Allah),yaitu kekufiran dan kemaksiatan.

Pendapat lain menyebutkan, yaitu karena mereka

menyembtmyikan apa yang ada di dalam Taurat tentang ciri-ciri Nabi

*.
Pendapat yang pertama lebih tepat, karena redaksinya bersifat

umum.

,:ii*)liH3 (dan firarenal mereka membenci [apa yang

menimbulkanJ keridhaan-Nya) maksudnya adalah, mereka membenci

apa yang diridhai Allah, yaitu keimanan, tauhid, serta ketaatan. Y--U
AlrA @ebab itu Attah menghapus (pahata) amal-amal mereka)

karena sebab tersebut. Maksud "amal-amal" di sini adalah yang

benhrknya ketaatan, jika bukan itu, maka tidak ada amal bagi orang
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kafir. Atau maksudnya adalah kebaikan,yang mereka lalarkan sebelum

murtad.

F;^',fi44-$4;ii latau apakah or(mg-orang vang ada

penyakit dalam hatinya mengira) adalah orang-orang

munafik yang telah disebutkan tadi. ii di sini pemutus (pemisah),

yakni: balrkan apakah orang-orang munafik itu mengira '61'd,-;J
-J,5 (bahwa Atlah tidak akan rnenampakkon kcdengkian merela).
l'r .' . -? l- "1-1

,r../ '7

Uf-:i tvakni delri 'ei) !:tu ir-eryi (menamrakkan), lui-Uti
rE-

adalah bentuk jamak-dari i,La, yakni kebencian yang disembunyikan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa matnanya adalah

kecurangan

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah hasad.

Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa T raknanY& adalah

kedengkian

Al Jauhari berkata "';)la!t a^i*iAadalah 1i2.ir Gedengkian;

kebencian; dendam; permusuhan)."

Quthrub
(permusuhan)."

ilf ai sini adalah partikel yang diringankan dari yang berat

tyakni dari irt, dan isrn-nya adalah dhamir sya'nyang diperkirakan.

|#:g:iqi6j; (d*, kalau Komi menghendaki, niscaya Kami

tunjuklran mereka kepadamu) maksudnya adalah, niscaya Kami

beritatrukan dan Kami tunjukkan kepadamu te,lrtang mereka dengan

sejelas-jelasnya sehingga seakan-akan kamu melihat mereka. Orang

Arab biasa mengatakan,'t*t 61111 (akan aku tunjukan kepadamu

apa yang akan aku perbuat), yakni: akan kuberitahukan kepadamu.

A+,;iii (sehingga katnu benq-bertor dopat mengenal

merelra dengan tanda+andanya) maksudnya adalah dengan ciri-ciri

berkata, "Dalam ayat ini artinya i|t--;it

TAFSIR FATHUL QADIR 377



khusus mereka, yang dengannya mereka dapat dibedakan dari yang

lain.

Az-Tajjaj berkata, "Maknanya adalatr, jika Kami menghendaki

niscaya Kami jadikan ciri atau tanda pada orang-orang munafik, yang

dengannya engkau dapat mengenali mereka."

m$1fifaa'di sini untuk mengurutkan '*lt (dapat mengenal)

setelalr 6rt-fl1 (I{ami tunjukkan). Sedangkan yang setelahnya dr-'athf-

kan kepada penimpal ]J, dan diulangnya pada kalimat yang di-'athf-

kan untukpenegasan.

Huruf laam padakalimat firman-Nyq )Fl#i C i1j; g*
lcamu benor-benar alan mengenal merelca dari kiasan-kiasan

perlrataan mereka) adatatr penimpal kata sumpatr yang dibuang.

Para mufassir mengatakan, bahwa ;$iiJ adalah isi, maksud,

intisari perkataan, dan kiasan yang menyindir perkaramu dan perkara

kaum muslim. Jadi, setelah ini tidak ada seorang munafik pun yang

membicarakanryra kecuali beliau mengetahuinya.

Abu Zaid berkatq "Dikatakan 't -iJlt'l-J'r: |i apabila Anda

mengatakan kepadanya perkataan yang dipahaminya darimu fttmun
oraog lain tidak memahaminya."

Contohnya yaitu ucapan penyair berikut ini:

U ok c 7l€tr )* 1 tt+f|*t q.w W
" Perkataan benar kadang diungkopan dalamientuk sindiran,

dan sebaik-baik perkataan afulah yang mengandung maksud

tersembunyi."

Maksudnya, sebaik$aik perkataan adalah yang mengandung

sindimn, yang memaksudkan mukhathab (pihak yang diajak bicara

atau lawan bicara) dan tidak dipatrami oleh selainnya karena

kecerdasan dan kepintarannya.
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Asal malna lp.ilr adalah menyondongkan perkataan kepada

suatu aratr untuk suafu maksud.

Klfr ',$:nf (dan Attah mengetahui perbuatan-perbuatan

kamu) maksudnya adalah, tidak ada iesuato pun yang luput dari-Nya,

lalu Dia membalas kalian dengan itu. Di sini terkandung ancaman

yang keras

'*rgg f.1r-*Fili fr &'{<l}"3: (dan sesungguhnva Kami

benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang

yang berjihad dan bersabu diuttara kamu) maksudnya adalah, Kami

benar-benar akan memperlaknkan kalian sebagimana Kami menguji

kalian, yaitu memerintahkan jihad kepada kalian sehingga Kami

mengetahui siapa yang melaksanakan perintah jihad serta bersabar

pada agamanya dan apa-apa yang dibebankan kepadanya

Jurnhur membaca ketiga 17 tersebut dengan htxuf nuun

1:5rS?#3 dan Wfi, seurentara Abu Bekar dan Ashim

membacanya dengan hurufyaa' semua f* t €iai urr :k-1.

Matna KtqW @an agar Kami menyatakan [baik
br*ufuyal hal ihwalmu) yaitu, Kami menampakkannya dan

menyingkapkannya sebagai ujian bagimu agar manusia mengetahui

siapa yang mernatahui perintah Allah dan siapa yang durhak4 serta

siapa yang tidak melaksanakan.

Jumhur membacanya S1j, dengan nostqb pada huruf wawu

karena di-'athf-l6Takepada AZft (agar Kami mengetahui).

Sementara itu, Warasy meriwayatkan dari Ya'qub dengan

sukundalam bentuk terputus dari yang sebelumnya
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,y g).J'(sesungguhnya Allah@ menciptakan ciptaan, hingga ketilm

telah selesai dari [penciptaanJ mereka, rahim berdiri di hadapan Ar-

Rafumaan, lalu Dia berkata, "Apa ada?" Rahim berkata, "Ini

kedudulcan orang yang meminta'perlindungan kepada-Mu dari yang

memfiitsftan." Tuhan berfirman, "Ya. Apaftnh engftau rela Alat

menyambung orang yang menyambungmu dan Alru memutusftnn

orang yang memutuskanmu?" Rahim meniawab, "Tentu'" Tuhan

berfi.rman, "Kalau begitu, itu meniadi miliktnu-').

Rasulullah $ lalu bersabda, G1fr#),& i'l $fgr.gacatah-

jilra lratian mau, "Maka apakah kiranya iilca lamu....'\ Uinggu, $A
-11361.3 

@taukah hati mereka terhmci?)-62

Masih banyak sekali hadits-hadits tainnya tentang silaturatrim.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas megenai firman-I.{ya,

tf.rLifVfi 4-51irL @esungguhnya orang-orumg yang kcmbali ke

belakang [kepafu kckafiran), dia berkata "Mereka adalatl orang-

orang mtmafik."

Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, -#fr'l'd\J t1,tr;A.;n,r6-5(G;1
(Atau apalrah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira

bahwa Allah tidak alcan menampakkan kedengkian mereka?), dia

berkata, *Amal perbuatan mereka adalah keburukan mereka dan

kedenglian di hati mereka. Allah& lalu menampakkan orang-orang

munafik itu kepada Nabi $, lalu beliau pun memanggil nama

seseorirng dari orang-orang munafik."

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu

Sa'id Al Khudri, mengenai firman-Ny u, ,!Ft F ,t *F; (dan kamu

benqr.benar alan mengenal' mereka dari kiasan-kiasan perlataan

merelea),dia berkata, "Mereka dibenci oleh Ali bin Abi Thalib."

62 Muttafaq'alaih.
Litat Al-Lu'lu'wa Al Marian (31h. 187/h. 1655).
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'{ 6;c s,'eTrfiI Vas $,.# * v3;, W r1t i,y

*s r{sA f,$1frs;6$, "Lt36j {J t;Xr i# fry

rlK{';i

#Kl.s#frbi,5tg){nifi JyVx;

aii w h);6 s$;is.a@ #t^ {u.
i,t W,ztj*a?fr ,{6 ;rli"@ K#

ts r'is :G * 3{rc,g Jt;i- s;k;
{* v3 3#-3-1tr;s *,y {fiirt b$

@,Kgt
nSesunggahnyo orang4rrang kaftr dan menghalangi (manwia) dari

jalan Allah serta mcmusuhi Rasul setelah petunjak itu jetas bagi
mereka, mcreha fidak dapat mcmberi mudharat kepadaAllah sedikit
pun. Dan Allah akan menghapuskan (pahala) amal-amal mereka-
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Altah dan taatrah
kepada Rasul dan janganlah kamu merusahkan (pahala) amal-

amalmu Sesungguhnya orang-orang yang kalir dan menghalangi
(manusia) dari jalan Allah kemudian mereka mafi dalam keadaaan
kolir, maka sekali-kaliAllah tidak akan memberi ampun kepada

Wt{t @D rLt'G;, #3Kg't3,C7 Jfr ,W &W

,$qa.*@ fiis y*i
t Kt .fii'y@ Kia'cLEi {j Jjjlilr."& -;iilH r;,(
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merekT Janganlah hamu lemah dan minta damai padahal kamulah

yang di atas dan Atlah (pan) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak

akan mengurangi (pahala) amnl-amalmu S es ungg uhnya

kehidupan dunia hanyapermainan dan senda-gurau. Daniika

katnu berimnn serta bertakwa,Allah akan memberikan pahala

kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu Jika Dia

meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan

semuanya) niscaya kamu akan kikir dm Dia akan menampakkan

kedengkianmu. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diaiak untuk

menaJkahkan (hartamu) padaialanAllah. Maka di antara kamu

ada orang yang kikir, dan siapayang kikir sesungguhnya dia

hanyalah kikir terhadap dirinya sendii Dan Allahlah Yang Maha

Kaya sedangkan kamulah orangarang yang membutahkan(Nya) ;
dan jika kamu berpaling niscaya Dia ahan mcngganti (kamu)

dengan kaumyang lain, dan merekatidak akan seperti kamu (ini).D

(Qs. Mulammad Pillz 32A\

Firman-Ny4 i,U*i &1116 W't"jt i,t (s e sungguhrrya or ang'

orang trafir dan menghalangi [manusial dari jalan Allah) maksudnya

adalatr oftmg-orang munafik.

Pendapat lain menyebutkan, bafuwa maksudnya adalatr Ahli

Kitab.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka adalah orang-

orang musyrik yaog. tamak saat Perang Badar. Makna "mereka

menghalangi orang lain dari jalan Allah" adalah menghalangi orang

lain memeluk Islam dan mengikuti Rasulllah #-
Makna Ji)\$$ (serta memusuhi Rasul) adala]r

memusuhinya dan menyelisihinya u15,1'# 8:(,i;:, (setelah

petdhjuk rtu jelas bagi mereka), yalai setelatr mengetahui bahwa

Muhammad $ adalah seorang nabi dari sisi Allah berdasarkan
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mukj izat-mukj izat ny ata yang mereka saksikan dan hujj ah-hujj ah yang

pasti.

W';itlVJi;"$ (mereka tidak dapat memberi mudharat kepada

Allah sedikit pun) dengan meninggalkan keimanan dan terus-menerus

dalam kekufirran, dan mereka hanya mernberi mudharat kepada diri

mereka sendiri.

46 Y;-!it (dan Atlah akan menghapuskan [pahalaJ
amal-amal mereka) maksudnya adalah menggugurkan amal-amal

kebaikan, seperti memberi makan orang miskin dan silaturatrim, itu

menjadi sia-sia karena terhalangi oleh kehrfi.ran.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

perbuatan-perbuatan reka-perdaya yang mereka lakukan untuk

merintangi agzuna AllalL da4 reka-perdaya yang mereka tujukan

kepada Rasulullah $.
Allah lb kemudian memerintahlian para hamba-Nya yang

beriman agar menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Atlah pun

berfirman, 3i:llll+t:6tlil1$fit-5l$- (Hai orans-orons yans

beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul) pada apa

yang diperintahkan kepada kalian, yaitu syariat-syariat yang

disebutkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Allah lalu melarang mereka merusak amal-amal mereka

sebagaimana orumg-orang ka.fir merusak amal-amal mereka dengan

terus-menerus berada dalarn kekufuran. Allah berfinnan, KiCWf'
(dan janganlah kamu merusakJran [pahalal amal-amalmu).

Al Hasan berkata, "Maksudnya, janganlatr kalian merusak

kebaikan-kebaikan kalian dengan kemaksiatan."

Az-Z;lJrrari berkat4 "(Maksudnya adalah) dengan dosa-dosa

besar."
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Al Kalbi dan Ibnu Juraij berkata, "(Maksudnya adalah) dengan

riya'dan sltm'ah."'

Muqatilberkata,"(Maksudnyaadalah)denganumpatan'"

Jadi, larangan ini berlaku untuk semua sebab yang bisa

menyebabkan rusaknya amal, apa pun sebab itu' tanpa

mengkhususkannya dengan safu macam atau benfuk tertentu'

Allah&kemudianmenerangkan,bahwaAllahtidak
memaafkan orang-orang yang terus-menerus berada dalam kekufi'[an

dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, ;'1,#&VGtl;;{1'-5i:l'L
lN'6-S3K-fi$C'f lsrs"ngguhnva orans-orans w"s l-! do".

menghalangi [manusial dari jalan Allah kemudian mereka mati

dalam keadaaan trafir, inatrn sekati-kati Allah tidok alan memberi

ompun trepada merela). Allah s membatasi tidak adanya ampunan

itu dengan kriteria kematian dalam kekufi[an, karena pintu tobat dan

jalan ampunan tidak tertutup selama masih hidup. zhahrmya ayat ini

berlaku umum walaupun sebabnya khusus'

Allah.& lalu melarang orang-orang beriman untuk bersikap

lemah, wfi $anganl^ah kamu lemah), yakni janganlah kalian lemah

terhadap io**. C::t [yakni daigladalah iii, izl ftelemahan).

)fi SyVX; (dan minta damai), yakni dan janganlah kalian mengajak

lebih dulu orang-orang kafir unttrk berdamai, karena hal itu tidak

dilakukan kecuali dalam kelematran.

Az.Zajjajberkata, *Allah melarang kaum muslim mengajak

berdarnai orang-orang kafir, dan memerintatrkan mereka untuk

memerangi orang-orang kafir hingga mereka menyerah'"

Abu Abdirrahman As-Sulami membacanya t1p',ti1, dengan

tasydid padahtxuf daa\ 66i tgllt|1- ?F' ,*\'.'

' Sum'ah adalah melakukan suatu kebaikan dengan maksud kebaikannya itu

"didengat''oleh orang lain. Sedangkan riya'sama seperti itu dengan maksud agar

"dilihat" oleh orang lain.
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Qatadah berkata, "Makna ayat ini yaitu, janganlah kalian

menjadi golongan yang lebih dulu mengajak berdamai kepada

lawannya.'

Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini, apakah

muhkamah (hukumnya masih berlaku)? Ataukah sudah dihapus?

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini muhlmmah,

bahkan ayat ini menghapus hukum ayat, (l €A &l$al (Dan jitra

merelra condong kepada perdamaian, makn condonglah kepadanya)

(Qs. Al Anfaal [8]: 61).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa hukum ayat ini sudah tidak

berlaku. Cukup jelas bagi Anda, bahwa tidak cukup alasan untuk

menyatakan batrwa hukum ayat ini telah dihapus, karena dengan ayat

ini Atlah & hanya melarang kaum muslim lebih dulu mengajak

berdamai, dan Allatr tidak melarang mereka untuk menerima ajakan

berdamai bila itu diajukan oleh kaum musynk. Jadi, kedua ayat ini
tetap berlakq dan tidak ada keharusan untuk menyatakan

penghapusan atau pengkhususan.

Katimat 'tft!.if;l\j @adahal kamulah yang di atas) berada

pada posisi nashab sebagai haal Q<eterarrgan kondisi), atau kalimat

permulaan yang menegaskan larangan yang disebutkan dalam redaksi

sebelumny4 yakni: padahal kalianlah yang menang dengan senjata

dan hujjah.

Al Kalbi berkata, "Maksudnya, itulah akhir perkaranya bagi

kalian, walaupun pada sebagian waktu mereka mengalahkan kalian."

Demikian juga kalim" #f;S (dan Allah fpunJ beserta

lmmu), kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal, yakni:

bersama kalian dengan pertolongan dan bantuan dalam mengalahkan

mereka.
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{JCg${t (dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi

[pahalal o*ol-o*ol*r,r), yakni|SJ.CI ?']'U & "$Ai|;.jl (sekali-

kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian). Dikatakan 6fj

Ui - apabila mengurangi haknya. Asalnya d*, |G.lt bpj yang

artinya aku membunuh kerabat orang ifu, atau aku merampas

hartarry.a.Dikatakan 'yi;L)o apabila si fulan memiliki kerabat yang

dibunuh dan dia belum membalaskan darahnya.

Al Jauhari berkata, "Maksudnya adalah, sekali-kali tidak akan

mengurangi amal-amal kalian, seperti ungkapan 't:,-it Li;'' ('tto

memasuki rumatr itu), dan maksud Anda: di dalam rumatl"'

Al Farra berkata, "Ini terbenfirk dari kata 71, yang artinya

jiiJr lmasuk)."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini terbentuk dari $r yang

artinya i:ri)t (tnnggal). Jadi, seakan-akan maknanya, sekali-kali tidak

akan menyendirikan kalian tanpa pahala

3At iJ Q31',#frt (sesungguhrrya kehidupan dunia hanva

permainan dan senda-gurau) maksudnya adalah batil dan tipu daya

tidak ada pokoknya untuk sesuatu pun darinya, tidak ada peneguhnya

dan tidak ada daurpaknya

{sA KS-r}*;lFg rV (dan iitu kamu beriman serta

bertalcwa, Atlah akan memberikan pahala kepadamu) maksudnya

adalah, jika kalian beriman kepada Allah serta meninggalkan

kekufiran dan kemaksiatam, maka Allah akan memberi kalian patrala

itu di akhirat kelak, serta ganjaran dan pahala atas ketaatan.

';{36:{J4-$ (dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu)

maksudnya adalatr, tidak memerintahkan kalian untuk

mengeluarkannya Semua dalam zakat dan saluran-saluran ketaatan

lainnya, tapi hanya memerintahkan kalian untuk mengeluarkan sedikit

saja dari itu, yaitu zakat.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, tidak

akan meminta harta kalian, tapi meminta harta-Nya yang ada pada

kalian, karena Dia lebih memilikinyq dan Dialah yang memberikan

nikmat kepada kalian dengan menganugerahkannya kepada kalian.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah tidak

meminta harta kalian sebagai upatr atas penyampaian risalah,

sebagaimana firman-bly", jJbt$#Ld-V,S (Aht tidak meminta

upah sedikit pun kepada lcamu dalam menyampaikan risalah rrz) (Qs.

Al Furqaan l25l:57).

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

6jKf3-ol (iika Dia meminta harta kepadamu) maksudnya

adalah semua harta katian, (L$i! (lalu mendesak kamu [suprya
memberikan semuanyaJ)

Para mtrfassir berkata, 'Maksudnya adalah memaksa kalian

dan mendesak kalian unttrk meminta semuaoya."

Dikatakan {LJu ,s4rl dan Uiif serta Aif artiny.a samq

(memaksa). .#t adalah yang mendesak dalam meminta. '"r-E:i

adalah tekanan dalam pembicaraan. Contohnya rTlrJJr )tiir,y"f."i
memotong kumis. Penimpat kalimat syarat i* adaafr $i,;1nilsayq
lamu akan kikir), yakni: jika Dia memerintatrkan kalian untuk

mengeluarkan semua harta kalian, niscaya kalian akan kikir

dengannya dan enggan memenuhinya.

,- ..-. - .,f{;1Q5, @an Dia aknn menarnpaklun kedengkianmu) di'
'athf-kar. kepada penimpal kata syarat tadi. Oleh karena itu, jumhur

a - 
.,,

membacanya fuZ), dengan i azm.

Sementara itu, diriwayatkan dari Abu Amr bahwa dia

membacanya dengan rafa'LL;tJl karena dianggap sebagai kalimat

permulaan

TAFSIR FATHUL QADIR 387



Diriwayatkan juga darinya batrwa dia membacanya dengan

fathahpada huruf yaa dat dhammah pada huruf raa'[Ei]t$'l' serta

me-rafa -tan i.3r+f.
DiriwayatkandariYa'qubAlHadhrami'bahwadia

membacanya dengan htxaf nuun k-i-!tl'
' Ibrr,, Abbas, Mujatrid, Ibnu Muhaishin' dan Humaid

membacanyadenganhuruftaa.berfatlahdMdhammahpadahuruf
\?t t..a.araa Lejn)].

Berdasarkanqira.ahjumhur,makafa'il-rryaadalahdhamir
yang kembali kepada Allah &, atau kepada kekikiran yang

ditunjukkan oleh kalimat lf;;Tn&ctyakamu akan kikir)

il;.-Uti adalah 'rLir'ti ftedengtcian)' Maknanya yaitu'

kedengkian itu tampak pada saat itu'

Qatadah berkata, *Allah telah mengetahui bahwa dimintanya

harta akan melahirkan kedengkian."

i':,w clSy 1<,7i ;{'3i, Ali (ingatlah' knmu ini orang-

orang yang diajak untuk menaflrahkan [hmtamuJ pada ialan Allah)

maksudnya adalah, kalian ini, wahai orang-oftulg mukmin, adalah

orang-orang yang diajak untuk berinfak di dalam jihad dan di jalan-

jalan kebaikan.

w-,i p44 (maka di antara lcomu ada orang yang kikir)

dengan apa yang dimintakan,darinya dan diserukan untgk berinfak di

jalan Allah. Jika di antara kalian ada yang kikir dengan sedikit harta"

maka bagaimana kalian tidak kikir dengan harta yang banyak, yaitu

semua harta.

Altah & lalu menerangkan, bahwa mudharat kikir itu kembali

kepada dirinya sendiri , ^j,;X4-GYJri-;;3 
(dan siapa vang kikir

sesungguhnya dia hanyalah ki6r ierludap dirinya sendiri), yq*i

menghalangi ganjaran dan pahalanya akibat kekikirannya. Lafazh $.i.
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muta'addi (transitiQ terkadang dengan kata bantu ,-*,dan terkadang

dengan gi.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa asalnya muta'addi dengan

kata bantu *, dan tidak muta'addi dengan kata bantu i,i', kecuali

mengandung makna penahanan

't;;IiXft (dan Allahlah Yang Maha Kaya) secara mutlak, lagi

Maha Suci dari membutuhkan harta katian. i(i;fi'At $edangkan
lcamulah orang-orqng yang. membutuhkan) kepada Allah dan

membutuhkan kebaikan dan ratrmat di sisi-Nya

Kalimat '{*63 3i:'-4$-b (dan iika kamu berpaling

niscaya Dia aknn mengganti firamu/ dengan kaurnyang lain) di''athf-

kan kepada kalimat syarat yang lalu, yatfi W.Lt @o" jika tromu

beriman). Maknanya adalah, dan jika kalian berpaling dari keimanan

dan ketakwaan, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum

lainnya yang menggantikan posisi kalian, yang mereka lebih taat

kepada Allah daripada kalian. Klg;V'K$'j @"" mereka tidak

alran seperti kamu [int]) dalam hal berpaling dari keimanan dan

ketakwaan.

Ikrimatr berkata, "Mereka adalah bangsa Persia dan Romawi."

Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah bangsa non-Arab."

Syuraih bin Ubaid berkata, "Mereka adalah orang-orang

Yaman."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah kaum

Anshar.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalatr

malaikat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah kaum

tabi'in (para pengikut).
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Mujahid berkata, .oMereka adalah siapa saja dari manusiayang

dikehendaki Allah."

Ibnu Jarir berkata, "Maknanya adatah KfrYi'K{'i @""
merelra tidak aknn seperti kamu [inifi dalam hal kekikiran untuk

berinfak di jalan Allah."

Abd bin Humaid, Muhammad bin Nashr dalam pembahasan

tentang shalat, dan Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Abu Al

Aliyah, dia berkata, "Dulu para sahabat Rasulullah $ memandang

bahwa tidaklah berbahaya dosa bila disertai dengan kalimat laa ilaaha

illallaah, sebagaimana juga tidak ada gunanya suatu amalan bila

diserati dengan syrrik, sampai turunnya ayat, S$ileJiStWt$tt#
rifr $aatlah kepada allah dan taatlah kcpada Rasul danianganlah

lramu merusakkan [pahalal amal-amalma). Mereka pun takut bila

dosa mereka merusak patrala amal-amal metreka."

Lata^Abd bin Humaid, "Maka mereka pun takut dosa-dosa

besar akan menghapuskan pahala amal-arnal mereka."

Ibnu Nashr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu lJmar, dia berkatA "Dulu kami (para satrabat Nabi #)
memandang bahwa tidak ada suatu kebaikan pun kecuali akan

diterimq hingga tulunnya aya\ KiGlgr:,{'3fi;tt;5V6tt}"6
(taatlah trepada Attah dan taatlah kcpada Rasul dan ianganlah kamu

merusalrlrctn [pahatal amal-amalma). Kami pun bertanya, 'Apa itu

yang dapat merusak patrala amal-arrral kami?' Dinyatakan, 'Dosa-dosa

besar yang memastikan adzab dan perbuatan-perbuatan keji'. Jadi, bila

kami melihat seseomng dari kami melalcukan suatu dos4 kami

berkata, 'Dia telah binasa'. Hingga turunnya ayat, .;,,3i{2a1';5-*:ifril
i\S ua-{if'ltiU;i5 (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni

dosa syirilc, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari

tsyirik| itu, bagi siapa yang dikchendaki-Nya) (Qs. An-Nisaa' [4]:

48). Setetah turunnya ayat ini, kami tidak lagi mengatakan demikian.
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Bila kami melihat seseorang melakgkan st6tu dosq maka kami hanya

mengkhiwatirkannya, dan selama dia tidak melakukan kesyirikan,

kami mengharapkan (ampunan) baginya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

ttvu K+ dia berkata, "(Maksudnya adatah) (menganiaya

kamu)."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan (darinya), dia bedratq
*Ketika diturunkannya ayat, {#C3'J#51ffJ'$ g*, iika knm.

berpaling niscoya Dia alcan mengganti [kmruJ dengut kaun ywrg

lain), mereka berkata, 'Siapa mereka?' Sementara itu, Satman sedang

berada di sisi Nabi $, beliau bersabda 'J:it tijl ,:.r,'lifi i (Mere*a

adalah orang-orang Persia. Ini dan katmrrya).#

Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Khalid Az-7d1\ dra

meriwayatkannya sendirian, dan mengenainya ada kitikan yang

cukup dikenal.

Hadits ini dikeluarkan juga darinya oleh Abdrrrazzaq, AM bin

Humaid, At-Tirnridzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabar-ani

dalarn Al Ausath,dan Al Baihaqi dzlam Ad-Datail.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkafia, 'Rasulutlah #
membacakan ayat, {fr6 U\JzlfrtS g"" iika kunt berpaling

niscaya Dia akan mengganti |ramuJ dengan kawt yutg lain),lalu
mereka (para sahabaQ berkata, 'Wahai Rasulullall siapa iar orang-

orang yang bila kami berpaling maka mereka akan menggantikan

kami, kemudian mereka tidak menjadi seperti kami?' Rasulullah €t

6'shahih.

Disebutkan oleh Ibnu Jarn Q6142): Ibnu Katsir dalmtGirrya (UIE2\ dm dia
menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim, dia berkaia,'tl,ftlslim Ihu Khalid Az-
Zanji meriwayatkan sendirian. Lebih dari satu orang meriwz5ldrm dilfu,'a, namun
sebagian Imam hadits memperbincangkan lcdibilita$,'a S€mog! Alhh merahmati
mereka."
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lalu menepuk bahu Sahnan (yang sedang berada di sisi beliau) sambil

bersabda, ',y lE:'i}a rfgurtlp Lr;;)i ,tg i ,9td ,€$) ,:i';4 fi,h

u,';$ (Ini dan lmumnya. Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya,

seandainya keimanan itu berupa tanda niscrya akan

dipe4gleh olgh orang-orang dari Persia)."

Dalam sanadnya juga terdapat Muslim bin Khatid Az-7,rrrii.64

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Jabir.

;'
& shahih.
HR. At-Tirmidzi (3260); Al Baihaqi dalam Ad-Dalail (61334).

Disebutkan oleh Ibnu Jarir Q6/42) dan Al Albani dalam Ash-Shahihah (3114).
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SURAH AL FATH

Surah ini terdiri dari dua puluh sembilan ayat. Ini suratr

Madaniyyah.

Al Qurthubi berkata, "Demikian menurut rjma."

Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Al Fath

diturunkan di Madinah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan sepeni itu dari Ibnu Az-
Zubur.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, serta Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dari Al Miswar bin
Makhramah dan Marwan, keduanya berkata, *Surah Al Fath

diturunkan di Makkah dan Madinah berkenaan dengan peristiwa

Hudaibiyyah dari awalnya hingga akhirnya."

Hal ini tidak menafikan ijma' yang menyatakan batrwa surah

ini Madaniyyatr, karena yang dimaksud dengan surah Madaniyyah
adalah yang diturunkan setelah hijrah dari Makkah.

Al Bukhari, Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan dari

Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Pada tahun penaklukan

Makkah, dalam pedalanannya Rasulullah $ membaca surah Al Fath

di atas tungganganny4 lalu beliau juga kembali dengan itu.'r5

6s Muna|aq'alaih.
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Disebutkan dalam Ash-Shabibain, dad- Z,atd bin Aslam, dari

ayahnya, batrwa Rasulullafu $ dalam suatu perjalanannya, bersama

Umar bin Khaththab pada suatu malam, Umar bertanya kepada beliau

tentang sesuatu, namun Rasulullatr *h tidak menjawabnya, maka

Umar bertanya lagi, namun beliau tidak menjawabnya, lalu Umar

bertanya lagi, namun beliau tidak juga menjawabnya, maka Umar bin

Khathtahb pun berkata, 'Telah binasa ibunya umar. Engkau bertanya

kepada Rasulullatr & hingga tiga kali, namgn beliau tidak

menjawabmu'."

Umar menceritakan, "Aku lalu memacu untaku mendahului

orang-oftmg, dan aku khawatir akan dittrunkan Al Qur'an mengenai

diriku. Tidak berapa lamq aku mendengar seseorang berteriak

memanggilku, maka aku berguman, 'Aku khawatir telah diturunkan

Al Qur'an mengenai diriku'. Aku pun menghampiri Rasulullah #,
lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau bersabda, 3-ii
]-iJJr ,)b ?';ub *At'*t ,,{it* *'oJlf gungsuh, tetah

drturunkan suatu surah lcepadafu yang surah ini lebih aku sukai

daripada segala apa yang disinari oleh matahari). Beliau lalu

membacakan ayat, t!,'jfriin61y (sesungguhnya Kami telah

memberikan tnpada kamu kemenangan yang nyata).'$6

Disebutkan dalam Shahih Muslimdari Qatadah, bahwa Anas

menceritakan kepada mereka, iiu U"rtutu: Ketika diturunkannya ayat,

6;Ain# Gy lsesungguhnya Kami telah memberikan kepada lcamu

kemenangan yang nyata) hingga, Wtr, (keberuntungan yang besar

(ayat 1-5), yaitu ketika beliau ($) kembdi dari Hudabiyyah dan

HR. Al Bulfiari (5034) dan Muslim (11547).
6 shahth.
HR. Al Buktrari (4177) dari hadits Zaid dan Muslim yang menyerupai itu

(3ll4l3) dari hadits Anas, dengan lafazh"sungguh telah diturunkan sebuah ayat

kepadaku".
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mereka (para sahabat) dinrndung kesedihan dan kedukaan setelah

mereka menyembelih hewan Kurban di HudaibiyyalL beliau b€rsabd4

t4'* Qlnr ,yAlVtA b',P'J/w ls"nsun tebh ditmnkan
kepodaht ayot yaig lebih afu sukai d"rrp"do dwia senruanya).'$7

6)'ia
14ft,6,ye--i;,Ai;,:,G

i6'ir*t-{&yV'(n'rt1t5i*$ai;{>aiiicSti

i 
i.1t .,i1 6{'.#-@ #e :fi 6 Gy,ij 11,Y5

IrV"

a.?
4ttl

#";Ai();Lfi!<i{st$-,tY6-,tv

-t4:Af,{rgr 
FtW

u'shahth.

HR. Muslim (3ll4t3).
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ogJvl.@ (s r S {i'l'b3r'e:{$ a. iil,fr lH
frz}'a$) QiuY'#.'ii V * "f ,#,>-9{5

wgj,

*itlt'fa ;il W ;,iA; 4 fifr 4, E3"-:di rl;
Wb-,i';i{'b(J",6'i't5eiai'rgii

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada kamu kemcnangan

yang nyata, supaya Allah nemberi t mpunan fupaduru terhadap

dosa yang telah lalu dan yang a*an datang sertt menyemparnokan
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nikmat-Nya dosmu dan memimpin kamu kepadaialan yong luras,

dan supqruAltah menolongmu dbngan pertolongan yang kuat

(banyak). Diolah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati

orangorangmukmin supayd keimanan mereka bertambah di

samping heirunan mereka (yang teloh ada). Dan kepunyaan

Altahtah tentora lmgit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksua, supaya Dia memosukkan orang-oran! mukmin

lahi-taki dm perempuan ke dalam surga yang mengalir di

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya

Dia menutupi hesalahan-kesalahan mereka Dan yang demikian itu

adatnh kcbenutungan yang besar di sisiAllah, dan supaya Dia

mengadzab orang-orang munaJik laki-laki dan perempuan dan

orang4rang musyrik laki-lnki dan perempuan yang meteka itu

berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan

giliran (fobinosaan) yang amat buruk, danAllah memurkai dan

ruengutnk rnereka serta menyediakan bagi mereka Neraka

Jahanan Don (Neraka Jahanam) itulah seburuk-buruk tempat

kemball Dan kepunyaanAllahlah tentata langit dan bumi Dan

adalahAllah Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana-"

(Qs. Al Fath [a8l: 1-7)

Firman-Nya t"j$in{;Cy (sesungguhnya Kamt telah

memberikan kcpada knmu kemenangan yang nyota). Ada perbedaan

pendapat dalam menentukan kemenangan ini.

Mayoritas ulama menyebutkan, bahwa itu adalah *-A' &
(perdamaian Hudaibiyyah), karena foi5r disebut juga edr.

Al Farra berkata, "Kadang tijr berupa perdamaian. Secara

bahaS"4 'CJiJt artinya membuka yang tertutup, sementat " 43t
(perdamaian) dengan kaum musyrik di Hudaibiyyah pada mulanya

tertutup dan terhalangi, hingga Allah membukakannya'"
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Al Jauhari berkata, *Tidak ada kemenangan yang lebih besar

daripada perdamaian Hudaibiyyah, karena saat itu kaum musynk

berbaur dengan kaum muslim, lalu Islam pun merasuk ke dalam hati

mereka. Dalam masa tiga tahun, banyak manusia yang memeluk

Islam, sehingga semakin banyaklah masyarakat Islam."

Asy-Sya'bi berkata, *Sejak peristiwa Hudaibiyyah, Rasulullah

db telah memperoleh apa yang belum pematr diperolehnya dalam

peperangan manapun, karena Allah mengampuni dosanya yang telah

lalu dan yang akan datang, terjadinya Bai'at Ar-Ridhwan,

memperoleh kebun-kebun kurma Khaibar, hewan hadyu mencapai

tempat penyembelihannya, dan menangnya Romawi atas Persia, lalu

kaum mukminin pun bergembira dengan kemenangan Ahli Kitab atas

kaum Majusi."

Pendapat lain menyehrtkan, bahwa itu adalatr penaklukan

Makkah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah penaklukkan

Khaibar.

Pendapat yang pertama lebrh raiih, dan.ini dikuatkan oleh apa

yang telah karni sebutkan sebelum ini, bahwa surah ini diturunkan

berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyyah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah semua

kemenangan (penaklukan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah apa

yang Allah bukakan bagi beliau, berupa kenabian dan dakwatr kepada

Islam.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatl

penaklukan Romawi.

pendapat lain menyebutkan, bahwa maksud dari Uir dalam

ayat ini adalatr hukum dan keputusan, sebagaimana dalam firman

397TAFSIR FATHUL QADIR



Allah W, ,idu"V;655r;;.{r{ (Berilah keputusan antara pami dan

kaum lcami dengan hak [adil]) (Qs. Al A',raaf [7]: 89). Jadi seakan-

akan Atlah berkata "sesungguhnya Kami telah memutuskdn bagimu

keputusan yang jelas." Maksudnya adalah yang nyata, terang, dan

jelas.

TtuS 4i ei::3U{i161'i;). (supava Attah memberi

ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan

datang). Hruuf laam ini terkait denghn (3, yaitu laam 'illah

(menunjuk&an alasan).

Ibnu Al Anbari berkatq "Aku tanyakan kepada Abu iA.l Abbas

-yakni 
Al Mubarrad- mengenai htmfi laam dalam firman-Nya, '$).

,ir167 (supaya Allah memberi ampunan kepadamu), dla pun berkata,

'tt uduluh laam.f (suna-la; agax).Maknanyayuito q L$U gJi t't

#ir.# i;i3' iulg^teu'e',f. (sesungguhnya Kami telah

memberikanmu kemenangan yang nyata supaya berhimpun bagimu

ampunzrn dengan kesempurnaan nikmat dalam kemenangan). Lalu

ketika digabungkannya ampunan dengan suatu peristiwa yang terjadi,

maka menjadi baguslatr makna,f'."

Namun pendapat ini disalahkan oleh orang yang mengatakan,

bahwa kemenangan itu bukan sebab ampunan.

Pengarang Al Kasysyafberkata, "sesungguhnya huruf laam ini

bukan alasan untuk ampunan, akan tetapi untuk menggabungkan

keempat perkara, yaitu ampuran, kesempurnaal nikmat, petunjuk ke

jalan yang lurus, dan pertolongan yang kuat (banyak). Seakan-akan

dikatakan, 'Kami mudahkan bagimu penaklukkan Makkah, dan Kami

tolong kamu terhadap musuhmu, agar Kami memadukan bagimu

kemuliaan dunia dan akhirat'."

Pendapat tersebut tidak bagus, karena laam masuk kepada

i4:at (arnpunan, yakni 'jd), sehingga huruf laam ini adalah 'illah
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(alasan) untuk '{fi (kemenangan), maka bagaimana bisa dikatakan

sebagai penjelasan.

Ar-Razi mengatakan tentang maksud alasan ini, bahwa yang

dimaksud dengan 'irlifi'ifr. (supaya Allah memberi ampunan

kepadamu) adalatr mengenalkan ampunan. Perkiraannya:

sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamrr agar kamu

mengetatrui bahwa kamu telatr diampuni dan dipelihara

Ibnu Athiyyah berkata, "Malsudnya adalah, Allah

memberikan kemenangan kepadamu untuk menjadikan kemenangan

itu sebagai tanda diampuninya kamu."

Jadi, seakan-akan itu " adalah laam slnirurah (,-tuk

menjadikan)

AbuHatimberkat4 "Ini adalah /aaz sumpah--

Ini pendapat yang salah, karena laam sumpatr tidak

menyebablran kasrah darl rtashob.

Para ularna juga berbeda pendapat mengenai makna firman-

Nva, fk$ 4ini3iit7 (terladap dosa yang tetah lalu dan yang

akan datang). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya adalah

dosa yang telah latu sebelum kerasulan dan yang al€n datang setelah

kerasulan. Demikian yang dikatakan oleh Mujahi4 Suffan Ats-Tsauri,

Ibnu Jarir, Al Wahidi, dan lainnya.

Atha berkata, * 4$'i qi'{iV (dosa yang telah lalu) maksudnya

adalatr dosa ke&ra ibu-bapakmu, Adam dan Hawa. ikYS (dan dosa

yang akan datang), yakni dosa urtatnu."

Pemaknaan ini terlalu jauh dari maknaAl Qur'an.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa matnanya adalatr dosa

bapaknru, Ibratrino" yang telatr lal.u, dan dosa para nabi yang datang

setelah Ibrahim. Pemaknaan inijuga sama seperti yang sebelumnya.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr dosa

yang telah lalu saat Perang Badar dan dosa yang akan datang saat

Perang Hunain. Pendapat ini j*gu sama seperti dua pendapat

sebelumnya dalam hal terlalu jauh dari makna yang tersirat dari ayat

^ 
O*';j;rat 

tain menyebutkan, batrwa maknanva adalah, kalau

ada dosa yang telah lalu dan yang akan datang maka Kami

mengampunimu. t

Ada lagi pendapat-pendapat lain, namun tidak cukup landasan.

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan yang dimaksud dengan

dosa ini setelatr kerasulan adalah meninggalkan yang lebih utama. Hal

itu disebut dosa karena ketinggian derajat beliau, walaupun hal itu

bukanlah dosa bagi selain beliau.

Jt{,:rqij (serta merryempurnakan nibnat'Nya atasmu)

dengan memenangkan agamamu di atas semwr agarna lairurya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah surga.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah kenabian

dan hikmah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr

penaklukan Makkah, Thaif, dan Khaibar.

Pendapat yang lebih tepat yaitu yang mengatakan batrwa

maknanya yaittl agax selain penyempurftuxl nikmat ilu, maka

berhimpun pula padamu zrmpunan serta petunjuk ke jalan yang lurus,

yaitu Islam. Makna e--*.; (dan memimpin kamu) adalah

meneguhkanmu di atas petunjuk, hingga Allah mewafatkanmu

kepada-Nya.

9-f!;Z"6lnA;i (dan supcya Allah menolongmu dengan

pertolongan yang fuat [banyakJ) maksudnya adalah kemenangan

yang kokoh, yang tidak disertai dengan kehinaan.
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l#$i.$ Ai'{,ttl iilc$iji (Oiatah yang telah memtrunpan

lretenangan ke dalam hati orang-orang mubnin) maksudnya adalah

ketenteraman dan ketenangm, YmB dengan itu Allah memudahkan

penaklgkan bagi mereka, agar jiwa mereka tidak terguncang- dengan

hambatan apa pun.

#)igfi$fi. $uprva keimanan mereka bertambah

disamptng kei*aran mereka bang telah adaJ) maksudnya adalah,

agar dengan sebab ketenangan itu bertambahlatr keimanan, selain

keimanan mereka yang sudah ada, yang telatr mereka peroleh

sebelurnnya.

Al Kalbi berkata ..setiap kali dittrunkan ayat dari langrt,

mereka membenarkannya, maka bertambahlah pembenaran selain

pembenaran merekayang zudah ada"

Ar-Rabi' bin Anas berkata, "(Maksudnya adalah) kekhusyuan

selain kekhusyuan merekayang sudah ada"

Adh-Dhahhak be*af4 "(Maksrdnya adalah) keyakinan di

samping keyakinan merelca yang zudatr adL"

,f}l[*#l',#i; CAn kcptnyaan Allahlah tentara langit

dan bumi) maksudnya adalah malaikat mangsia, jin, dan syetan. Allah

mengattrr unrsan mereka sesuai kehendak-Nya Allah menguasakan

sebagian mereka atas sebagian lainnyq dan me,lrundukkan sebagian

rnereka bagi sebagian lainnya

t56l'bgt @m Alld, Maha Mengetalrui), sangat berilmu' (#
(logi Maha Bijaksana) dalam segala perkataan dan perbuatan-Nya.

';f JtVn";,#.?L9\'wi$V;1.@upavaDiamemasuk*an
or(mg-orang mubnin laW-laW dan perbmpuan ke dalam surga yang

mengalir di bawahrrya sungai-sungar). Huruf laam im terkait dengan

kalimat yang dibuang, ymg ditunju}kan oleh kalimat sebelumnya,

perkiraannya: dengan bala tentara itu Allah menguji siapa yang
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dikehendaki-Nya, lalu menerima kebaikan dari para pelakunya dan

keburukan dari yang telah ditetapkan itu padanya, supaya Dia

memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga dan mengadzab

yang larq.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf laam ini terkait

dengan Agi6y$esungguhnya Kami telah memberikan kepada kamu

kemenangon). Seakan-akan Allah berkatq "Sesungguhnya Kami telatt

memberikan kepada kamu kemenangan supaya Did memasukkan

orang-orang beriman ke dalam surga dan mengadzab yang lainnya."

Pendapt lain menyebutkan, bahwa huruf laam fui terkait

dengan'{*5- (nryaya Allah menolongmz), yakni pertolongan Allatr

bagi orang-orang beriman supaya Dia memasukkan dan mengadzab.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf laam rni terkait

dengan t5lr!!(bertambaft), yakni supaya bertambah iman rgereka agar

Dia memasukkan dan mengadzab.

Pendapatyang pertama lebih tepat.

W fr{jH'-i (dan supcrya Dia menutupi kesalahan-

lrcsalahan mereka) maksudnya adalah rnenufupinya dan tidak

menarrrpakkannya, serta tidak mengadzab mereka dengan ifu,

Didahulukannya "memasukkan" daripada 'openufupan kesalahan"

kendati adalah sebalikny4 untuk menyegerakan

penjelasan maksud yang lebih utama.

W66l'-*-$f";'f| (dan yang demikian itu adalah

lrcberunfimgan yang besar di sisi Altah) maksudnya adalatr

memperoleh segala yang diinginkan dan selamat dari segala kesulitan,

serta mendEratkan segala manfaat dan terhindar dari segala mudharat.

Kalimat ,6t* (di stsi Allah) terkait dengan kalimat yang

dibuang, dengan ,nggapan ini adalah haal.dari S, karena asalnya

sebagai sifat,Ialu ketika didatrulukan maka menjadi haal,yakri t :s)?
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iir '-u-! (yang ada di sisi Atlah). Kalimat ini menjelaskan perbedaan

6alasan bagi orang-orang beriman dan balasan bagi orang-orang

munafik serta orang-omng musyrik.

Setelah Allah menyebutkan apa yang dijaqiikan-Nya bagi para

hamba-Nya yang shalih, Allatl lalu menyebutkan apa yang akan

diperoleh oleh yang lain, $r:X|'atfift €)if5\i,'arLfi 4i3i (dan

supoya Dia mengadzab orang-orang munafik lakiJaki dan perempuan

dan orang-orang musyrik ta$-laki dan perempo)- Ini di-'athf'l<an

kepada #r( yak"i mengadzab mereka di drmia dengan kesedihan dan

kedukaan disebabkan apa yang mereka saksikao, yaitu kemenangan

kalimat Islarn dan ,rikalahkannya paJa penentangnya dan karena apa

yang mereka alami, berupa kekalahan, pembunuhan, dan penawanan.

Lalu di allhirat menga{zab mereka dengan ad21b Jahanam. Di

dahulukannya penyebutan omng-orang mgOafik dadpada orang-orzmg

muqnik menunjukkan bahwa adzab mereka lebih keras dan lebih

layak mendapatkan apa yang diancamkan Allah kepada me'reka.

Allah lalu menyebutkan sifat kedua golongan iW ir\A$St
.-iAi<j Oang mereka itu berprasorgka bw* terhadq Allah),yatu
sangkaan mereka bafuwa Nabi $ akan dikalabkan dan kekufuran akan

mengalahkan kalimat Istam- Satah satu sanglam mereka adalah apa

yang Allah kisahkan tentang mereka dengan firmm-Nya, 6rf i*5.
f"JfoS dyShgttJilf}i(Tetapi kamu merywtgka balwa Rasul

dan. orang-orang muhnin tidak sekali-kali alwr kembali kepada

tretuarya mereka selama-lamanya) (Qs.Al Fat! [aS]: 12)-

,-;1tl'',;3 ff (mere*a akan mendapatkm giliran fkcbinasaanJ

yang amat buruk) maksudnya yaitu, tidaklah mereka menyangka dan

menantikan kebinasaan bagr orang-ormg beriman kecuali itu
menimpa mereka sendiri. Maknanya yaitu" adzilb dan kebinasaan yang

mereka nantikan akan menimpa oraog-omng beriman ternyata justnt

menimpamereka
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Al Khalil dan Sibawaih berkata, *2Fi di sini adalah ':gitir
(kerusakan)."

Jumhur membacanya ,j7ll, dengan fathah pada huruf siin,

sementara Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan dhammah

l;l't.
(, ;.itc5'13i;;{1tA$ 4$'$A!) (dan Attah

memurkai dan mengutuk mereka serta menyedialcan bagi mereka

NeTalca Jaharum. Dan [Neraka JahanamJ rtulah seburuk-buruk

tempat kembali). Setelatr Allah menerangkan bahwa kebinasaan akan

menimpa mereka di dunia, Allah lalu menerangkan apa yang akan

mereka alami berupa kemurkaan, laknat, dan adzab Jatranam-

,tj{VqggiS#;"j (dan kepunyaan Attahtah tentara langit

dan bumi)maksudnya adalah malaikat, manusia, jin, dan syetan. 'ifit$
WW (dan adalah Allah Malu Perkasa lagi Maho Biiaksana).

Pengulangan kalimat ini dimaksudkan sebagai penegasan-

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud tentara di

sini adalatr tentara adzab, sebagaimana diisyaratkan oleh ungkapan

"perkasa" di sini yang mengganti posisi kalimat ilmu di sana.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibntt

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dari Majma bin

Haritsah Al Anshaxi, dia berkata, *Kami menyaksikan perjaniian

Hudaibiyyah. Lalu ketika kami kembali pulang darinya, hingga

sesampainya kami di Kara' Al Ghamim, .tiba-tiba orang-orang

menghentak unta (mempercepatnya), maka orang-orang saling

bertanya, 'Mengapa orang-orang itu?' Mereka berkatq 'Sedang

diturunkan watryu kepada Rasulullatr #t'. Kami pun bersama orang-

orang tunrt-mempercepat, dsan temyata Rasulullah $ sedang di atas

tunggangannya di Kara' Al Ghamim. Orang-orang berkumpul kepada

beliau, latu beliau membacakan kepada mereka, ayat, 6j(iili;$6y
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(sesungguhnya Kami telah memberikon keryda kmru lcemenangor

yang nyata). Seorang lelaki lalu berkat4 'Wahai Rasulullah, 
"p3ku!

itu kemenangan?' Beliau menjawab, '# Ut,g*# t eltti e;l
(Ya, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-l'{ya, wngguh

rtu adalah kemenangan). I(haibar latu dibagikan kepada pra peserta

Hudaitiyyah, tidak ada seorang pun yang turut serta bersama mereka

kecuali yang mengikuti Hudaibiyyah. Rasulullah $ membgikannya

menjadi delapan belas bagian, dan anggota pasr*annya sebanyak

seribu lima ratus orang, .lermasuk diantaranya tiga rdrs p€rmnggary

kuda. Beliau memberi dua bagian kepada pasukan pentmggang kuda

dan satu bagian kepada pasukan pejalan k ki.'{t

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Al Bulfiari dalam Tar:ilitrny4 ltba
Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, Ibnu ldffidawaft, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Mas'rrl, dia

berkata, "tr(ami kembali dari Hudaibiyyah bersama Rasrlullah *.
Lalu ketika kami sedang trerjalan, tiba-tiba wahyr datang kepada

beliau, dan biasanya manakala wahyu dateng k€pada beliar beliau

merasakan sesuafir berat. Lalu setelah itu beliau b€rgpmbira dengan

kegembiraan yang dikehendaki Allah- Beliau kemudian memberitahu

kami, bahwa telah diturunkan kepada beliau a)rat, $Gin€L$y
(sesungguhrryc Kami telah memberikur lepada konu kemetwtgan

yangnyata).'o

Al Bulfiari dan lainnya meriwaydkan dai An*, memgenai

finnan-Nya, t*$Al6ijEL leswsgutrtw Kani tetah memberiknr

u Dho'if
I{R. Ahmad Gla2D; Al Hakim Qll3l); AI Baihaqi dzlam A&DaIail $t239);

dan Abu Daud (2736).
Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani.
6e Sanadnya shahih.
Ahmad (l2gl, no. 3710); Al Baihaqi &lam Ad-Dalail (ansfl; Ibnu Jarir

Q6la\; dan lainnya.
Ahmad Syakir berkata, "Sanafurya shahih."
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lreBada kamu kemenangan yang nyata), dia berkata, "(Maksudnya

adalatr) Hudaibiyyah. "

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan daxi Al BarrA dia

berkata, "Kalian menganggap kemenangan itu adalah penaklukan

Makkah. Penaklukan Makkah memang suatu kemenangan, llamun

kami menganggap kemenangan itu adalah Bai'atur Ridhwan dalart

peristiwa Hudaibiyyah. "

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata:

Rasulullalr f} bersabda mengenai firman-Ny4 tal1sinf;A6y
(sesungguhnya Kami telah memberikan kepado kamu kemenangan

yang nyata), beliau bersabda, &"'C{ (Penafiutran Makkah)."

Al Bulfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Al
Mughirah bin Syu'balU dia berkata, 'Nabi $ biasa shalat (malarn)

hingga kakinya bengkak, lalu dikatakan (kepada beliau), 'Bukanlatr

Allah telah mengampuni dosamu yang telatr lalu dan yang akan

datang?' Beliau pun bersabda, gtrt(J f,a 153 l-rt lfiaoruon
sebaibtya alat menjadi hamba yang banyak bersyu.hr?)."70 Mgrtgenai

ini, masih banyak hadits-ludits lainnya

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4'*fiir3,A'^{giijeiii (Dialah yans

telah menurutkon kctenangan lce dalam hati orang-orang mulonin),

dia berkata, *i$L)titu adalatr ralmat."

Mengenai firman-Nya, #lEft*LY'67. $upaya kcimanan

merelra bertambah di samping keimanan merela [yang telah adaJ),

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah mengutus Nabi-Nya $
dengan membawakan syatradat (kesaksian; pernyataan) batrwa tidak

ada tuhan yang haq selain Allah. Setelatr orumg-orang mukmin

7o Muttofq'alaih.
HR. Al Bulfiari (4836) dan Muslim (4t2l7l).
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membenalkannyq Altah menambahkan bagi mereka kewajiban shalat.

Setelah mereka membenarkannya, Atlah menambahkan bagi mereka

kewajiban pu.Na. Setelah mereka membenarkannya, Allah

menambahkan bagi mereka kewajiban zakat. Setelah mereka

membenarkannya, Allah menambahkan bagi mereka kewajiban jihad.

Allah kemudian menyempurrakan bagi mereka agama mereka, Allah

pun berfirman, 6r'fi5'F l*5 O3j#35r'&-|F iiKli'A1
(Pada hari ini telah Kusempurnakan untukkamu agomomu, dan telah

Kucuhrylran kepadamu nilonat-Ku, dan telah kridhai Islam itu iadi
agama bagimu)(Qs.Al Maa'idah [5]: 3)."7r

Ibnu Abbas berkata, "Jadi, sekuat-kuatnya dan setulus-

tulusnya serta sesempurna-sempurnanya keimanan penghuni langit

dan penghuni bumi adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang haq

selain Allah.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu ldas'ud mengenai

firman-Nyq #ti&_l$r61- (nryaya keimmot mereka bertambah

di samping kcimanan mereka LVong telah adal), dia berkata,
..(Maksudnya adalatr) pembenaran selain p€lnbenaratr me,reka (yang

telatr ada)."

Al Bu*fiari, Muslim, dan lainnya meriwayatftan dari Anas, dia

berkata, "Ketika ditunrnkan kepada Nabi ib aW u:i'ffrYfia'1L
ftUS lji (supaya Atlah memberi amlrurum kcpadamu terhadap

dosa yang telah lalu dan yang akan datang) saat beliay kembali dari

Hudaibiyyah, beliau f"rrulaa 4lti ,Jt ', dl+t',Pr{ 'db Uli w
(Sungguh, telah drturunkan kepadaht ryat yang lebih aht sukai

daripada apd yang ada di bumi). Beliau lalu membacatannya kepada

" Sana&rya dha'rf.
Disebutkan oleh Ibnu tun Q6145); Al Haitsami ,tabrn al Maima'QlloT), dan

dia berkatq . "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarmi, dan dalam sanadnya

terdapat'ubaidullah bin shalih yang konon perawi yang *iqah d,n tepercaya,

namrm ada juga yang met-dha' if-l*aar'ya-
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mereka (para sahabat), maka mereka pun berkat4 'Selamat, wahai

Rasulullah. Allah telah menerangkan apa yang akan dilakukan

terhadapmu. Lalu apa yang akan dilakukan terhadap kami?' Lalu

turunlah ayat, $'fiyu"f #,i.961;i;(F$- $upava Dia

memasulrkan orumg-orang mubnin taki-laki dan peremptmn lce dalam

surga yang mengalir di bawahnya sungai'sunga') hingga' l1Y'Vf

(lreb e runtungan Y ang b e s ar) -"7 
2

4;;; i,i t,;l31-@ r;+:; (# ; ti-Lcrf; SxnT:EY

6jr a€D L.&4,H, :; {l:, ti!,3; tffi;

u{,# $6':n,4; i$ t1 &t {; 1-;i &

F. :66$V 6fi:19fr" v6{t'u 5;1,J1 6i 3}3

;ii <t F *,f S'W A,A tl, -siJe'r$;"g

i)f, -# (f) &6 {yi,hgi5 3'4i +t,-,1 6/-v S.

$.lJj @ 5;;r;r %r,pi 6t iitr t&3 u

o-iAi,!s$rt@(t;"'u;tKi|63:416'9-Aii'i'\

n Muttafaq'alaih.
HR At Butfiari (4172) dan Muslim (3ll4l3).

KrGg :K # fu$ 33 ;'1 x 
^t 

si?fY&i$

w'b!3 q{i{'b( J;k $., ;6 5 r* &;$ bLw
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q6fr fri^tu):#ii.4),ri55-d.3$-1d;i=V

\7;Lq Aa, Jy,$S,n 6y -6$G5i 3j:1

6# J S ;fi '& g #. 6 <,'i'-;-'# e6,

{13(Svs*ss}ffi'#n
<15iiyy{,ffi-

,rsesungguhnya Kami mengrrtus kamu sebagai saksi, pembat'a

berita gembira dan pemberi pertngatan, supaya kamu sekalian

beriman kepada Allah dan Rasut-Nya' menguotkon (agama)-Nya'

membesarkan-Nya, dan bertasbih kcpada-Nya di waHu pagi dan

petang. Bahwa orang4rrang yang berianii setia kepoda kamu

sesungguhnya mereka berjanji setia kqoda Alla,L Tangan Allah di

atas tangan mereka, maka barongsiopa yang tnclanggar ianiinya

niscayaakibatdiamelanggatjgnjiituahanmenimpadirinya
sendiri, dan barangsiapa menepati ianiinya hepoda Alhh maka

Allah akan mcmberinyapahalayang besan Orung<rang Badui

yang tertinggal (tidak turut *cruudaibryah) afun mengatakon'

'Hartadankeluargakanitelahmerintangiko'ti'maha
mohonkanlahampunanuntukkanl';nerekanrcngucoplrun

dengan lidahnya apa yang tidak ada dolan hotinya- Kdakanlah,
,Maka sinpakah (gerangan) yarrg dapat nengholang-halangi

kehendak Altah iika Diia menghendaki kcmudhotdm bagimu atau

jika Dia menghendaki manfail bagimu?, Sebenonrya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu heriafuitt' Tetqi ha"lt' menyangka

bahwa Rosul dan orang-orang mukmin tidak sefuli-koli akan

kembali kepada keluarga rueteka selama-bnanya, dan syetan telih

menjadikan kamu memandang baik dalm hotirru percanghaan ilq
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dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan

kamu menjadi kaum yang binas* Dan borangsiapa yang tidak

beriman kepadaAllah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami

menyediahan untuk orang-orang yang kaftr neraka yang bernyala-

nyala- Dan hanya kepunyaanAllahlah keraiaan langit dan buml

Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan

mengadztb siapa yang dikehendaki-Nya Dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang'orang Badui yang

krtinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuh

mengambil barang rdmpas an,' Biarkanlah kami, nis cay a kami

mengikuti kamu,. fufere ka hendak mer ubqh ianii Allah. Katakanlah,

'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah

telah menetapkan sebelumnyo.' Mereka akan mengatakan,

'sebenarnya kamu dengki kepada hami'. Bahkan mereha tidak

mengerti ruelainkan sedikit sehali." (Qs. Al Fat! [aSl: 8-15)

Firman-Nya, (1!f, ff./J113y (sesungguhnya Kami mengutus

lmmu sebagai saksi) maksudnya adalah atas umatnu dengan

menyampaikan risalatr kepada mereka. t5l: Qtembawa berita

gembira) tentang surga bagi mereka yang taat. Lt3; (dan pemberi

peringatan)bagi mereka yang durhaka.

-rg-; $Vtj-i;- @uprya kamu sekalian beriman kepada Allah

dan Rasul-Nya). Jumhur membacanya lii:-#- (supcya kamu sekalian

beriman), dengan hruuf raa'.

Sementara itu, Ibnu Katsir dan Abu Amr membacaaya dengan

hnruf yaa' tt h A.(supaya mereka beirman)1.

'Berdasarkan qira'ah yang pertama, maka lilithab-nya untuk

Rasulullah * dan umatnya" sedangkan berdasarkan qira'ah kedua,

maksudnya adatah orang-orang yang disarnpaikan berita gembira dan

peringatan k"p.d" mereka. Manshub-nya L13; 64i311 g"'' (sebagai
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sal$i, pembowa berita gembira dan pemberi peringatan) adalah

karena sebagai haal $eterungan kondisi) yang diperkirakan-

"''r'oi 
lt:!j'3 li#i (menguatkan [agamaJ-Nva'

membesarlran-Nya, dan bertasbih kcpada-Nya). Perbedaan qira'ah

padafi'l di sini sama seperti perbedaan qira'ah pada lafazh luIi..
Makna i::iF yakni mengagrrngkan-Nya dan membesarkan-Nya,

demikian yang dikatakan oleh Al Hasan dan At Kalbi. i-16' tyut "i
dari lii3ladalah pengagungan dan pemuliaan.

Qatadah berkata, "(Maksudnya adatah) menolong (agama)-

Nya dan mempertahankan-NYa."

Ikrimatr berkata, "(Maksudnya adalah) berperang bersama-Nya

dengan senjata-"

Makna !i3;'3 adalah mengagugkan-Nya.

As-Suddi berkata, "(Makzudnya adalah) membesarkan-Nya'"

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhomir pada keduaf'I
ini untuk Nabi $, dan di sint waqaf yang semPurna, kemudian

dimulai lagi dengan :j#3, yakni menyucikan Allah 6. 'ip,
i--$t (/i walau pagi dan paang), yakni * t iitb fp e'dan petang)'

Pendapat lain menyebgtkan, bahwa dhamir padartl ini untuk

Allah g, ma1,amakna ',t,!j3li;r33 adalah menetapkan tauhid bagi-

Nya dan menafikan sekutu dari-NYa

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatl

menolong agarna-Nya dan berjilad bersama Rasul-Nya

Sedangkan tentang tasbih, ada dua makna" yaitu (1)

menyucikan Allah q d*i segala kebunrkan, dalnQ) shalat-

irA;-6-5iiy(bahwaorang-orangyangberianjisetiakepada
knmu) maksudnya adalah bai'at Ar-Ridhwan di Hudaibirya[ karena

saat itu mereka berbai'at di bawah pohon untuk memerangi kaum
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Quraisy. -:$t4i,$-GL @esungguhnya mereka berjanji setia kepada

Allah). Allah $ mengabarkan, bahwa bai'at kepada Ras3rlullatr 6$ ini

adalah bai'at kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya, t:i' Ji;Si &i 6

^i'*\ 
(Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesunggufurya dia telah

menadti Allah) (Qs. An-Nisaa' [4]: 80). Demikian ini, karena mereka

berbai'at dengan diri mereka kepada Allah untuk memperoleh surga.

Kalimat fg.i1;,i,\i- TTangan Allah di atas tangan mereka)

adalah kalimat permutaan untuk menegaskan apa yang sebelumnya

dalam bentuk pembalangan yang berada pada posisi nashab sebagai

haal (menerangl*an keadaan). Maknanya yaitu, pelaksanaan sumpah

dengan Rasulullah $ sama dengan pelaksanaan sumpah dengan Allah

&, tidak ada bedanya.

Al Kalbi berkata, "Maknanya yaitu nikmat Allah bagi mereka

yang berupa hidayah atas bai'at yang mereka lakukan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa di tangan Allah ada pahala

atas tangan mereka bila memenuhi sumpah itu.

Ibnu Kaisan berkata, "(Maknanya adalah) kekuatan Allah dan

pertolongan-Nya di atas kekuatan dan pertolongan mereka."

.r.;i & K-G'{ gS r; (maka barangsiapa yang melanggar
janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya

sendiri) maksudnya adalatr, barangsiapa melanggar bai'at yang telah

dinyatakannya itrl maka akibatnya akan menimpa dirinya sendiri dan

tidak kepada yang tainnya

'if'.{;f6Q6:19: (dan barangsiapa menepati janjinya

kepada Allah) maksudnya adalatr- tetap teguh memegang janjinya

kepada Allah yang.dinyatakan dalam bai'at kepadqRasul-Nya itu.

Jumhur membacanya $, dengarr lcasrahpada huruf &aa'.

Hafsh dar- Az-hthartmembacanya dengan dhammah t:^&1.
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($,fr $5 (maka Allah alan memberinya pahala yang

besar) maksudnya adalah surga.

Jumhur membacanya ,4it{7, dengan huruf yaa', sementara

Nafi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir membacanya dengan hrpgrt]if mrut

Wt:Fi (maka Kami akan memberinya)1.

Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih qira'ah yang p€rtam4

sementara Al Farra memilih qira'ahyang kedua

vG{lA 6i1#16i Sizi:, prang-orang Badui v@rg tertinggal

ftidak turut ke HudaibiyahJ akan mengatakan). Mereka adalah orang-

orang yang dilewatkan Allah dari menyertai Rasulullah * d.laot

peristiwa Hudaibiyyah.

Mujahid dan lainnya berkata, "Maksudnya adalah kaum badui

Ghifar, Muzayanah, Juhainah, Aslam, Asyja, dan Ad-Di'L Mereka

adalah suku-suku badui yang ada di sekitar lvladinah-"

suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka tidak tmlt sffta

berangkat bersaura Rasulutlah $ ket'fta beliau Ueragkat ke lvlakkah

saat penaklukan setelah mereka diminta untnk Uerangk* bersama

beliau.''it$ adalatr ! ii,l, (yang tertinggal)

(,jiY)691t3tr" (harta dan kcluarga knni telah merintangi

ftami) maksudnya adalatr menghalangi l6mi dari berangkat

bersamamu. Kami memiliki harta kaum wad&t dan amk-analq

namun kami tidak memiliki oftmg yang dapat mem$aga mereka bila

kami meninggalkan mereka

6'#;Yt (maka mohonkanlah amrytum u'tuk ka ni) agar

Allah kami atas ketidakikutsertaan kami bersamamu

karena sebab tersebut. Permintaan untuk dimohonkm amPrm yang

mereka kemukakan itu bukan berdasarkan kqAkinan mereka tapi

sebagai olok-olokan, karena batin mereka menyelisihi ry" r"g
mereka nyatakan, maka Allah pun mempermalukan mereka dengan
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firman-Ny r, 1,9$ C,A r, $\i'jfi lmereka mengueapkan dengan

lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya).Inilah perbuatan orang-

orang munafik. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk

menerangkan kandungan di dalam batin mereka. Bisa juga kalimat ini
sebagai badal dari kalimat yang pertama.

A1lah & lalu memerintahkan Rasul-Nya * unhrk menjawab

mereka, W ;fr<;i<dfr;:r$ (katakantah "Maka siapokah

[geranganJ yang dapat menghalang-halangi kelrcndak Allah.').
Maksudnya, siapakatr yang dapat mencegah kalian dari kehendak

Allah terhadap kalian, yaitu kebaikan atau keburukan.

Allah kemudian menerangkan itu, tr{r;S iL |ika Dia
menghendaki kemudharatan bagtmu) malsudnya adalah menurunkan

apa yang mudharat bagimu, berupa hilangnya harta dan binasanya

keluarga. Jumhur membacanya f*, derrganfathahpada huruf dhaadh,

yuannashdar dari tip -'S;*.
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan dhammah 1t -j|1,

yutu ism sesuatu yang mudharat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa keduanya adalah dua

macam logat atau aksen.

tX'fi;Vlf (atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu)

maksudnya adalah pertolongan dan memBeroleh harta rampasan. Ini
sanggahan bagi mereka ketika mereka mengira bahwa tidak ikut serta

dengan Rasulullah $ dapat mencegatr dari bahaya dan mendatangkan

manfaat.

Allah & lalu menepiskan itu dan berfirmaq i'j3,qIirllr(J,
ff {trOrrarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu trerjakan).

Maksudnya adalah, sesungguhnya ketidakikutsertaan (mangkirnya)

kalian itu'bukan karena qpa yang kalian dan sebenarnya

Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian, termasuk

ketidakikutsertaan kalian itu. Allah juga mengetatrui bahwa
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ketidakikutsertaan kalian itu bulon karena hal itu, tapi karena

keraguan dan kemunafikan, serca karena sangkaan-mngkaan rusak

kalian yang berpangkal dari ketidakpercayaar tefiadap Allah-

$5;.:gdyih#5J,:4t,rfr-;o1p,5 Qetapi *anu

meruyanglra bahu'a Rasul dan orang-orong mubnin tidak sekali-kali

olcan lrembali lrcpada kcluarga mereka selanta-lamotya). Ini rcdal$i

kalimat yang menafsirkan kalimat Wi,$:'17fr1i,(S @etenarnva

Allah Matu Mengetahui apa yory komu kcriakan), karcna kalimat ini

masih mengandung kesamaran. Makzudnya tetap saja kalian

menyangka bahwa musuh akan menghabisi orang+rang mukmin

sekaligus, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang akan kembali

kepada keluarganya. Oleh karena itulah kalian mangkir (tidak turut

,serta), 
bukannya karena alasan-alasan batil yang kalian sebrrkan itu-

t5;fi oJV'$, (dan syetan telah me4iadikut kanu

memandang baik dalam hatimu persorykaon itu), dan syetan tslah

menjadikan indah sangkaan itu di dalam hati tCIfian sehingga kalian

menerimairya

Jr.unhur membacanya 3;;;, dalam b€xtuk bina- lil m{ul
(kalimat pasi!. Ini dibaca juga dalam bentuk bina' lit fa'it f,;-in
ftalimat akti|.

,;Ai<)iifit (dan kamu telah menyangka dengut

yang buruk), bahwa Allah & tidak akan menolong Rasul-Nya-

Dugaan ini adalatt dugaan yang pertama tadi, dan pengulmgan ini

sebagai penegasan dan celaan. Maksudnya adalah lebih umum

daripada yang pertarna, sehingga termasuk juga dugaan yang pertama-

6i.W%t (dan kamu menjadi kawt wrg binosa)

maksudnya .r<ii 6inas4.

Az-Tajjai berkata "(Makzudnya adalah) binasa di sisi Allah--

Demikian juga perkataan Mujahid.
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Al Jauhari berkata, "]-J' adalah orang yang rusak dan binas4
yang tidak ada kebaikan padanya."

Abu Ubaid berkata, " fi.W Qraum yang binasa) yakni ,r3
(binasa)." ?=ffi jarnak Y?l,seperti halnya W ry aarri*.
Dikaakan'ttti tu.artinya LXj a& (tulan binasa). it i.rd artinya '^3)bf
ttr lemn membinasakannya).

t6"'u4!*l$51trb 4t'fn 6LA$- t ;; @an barangsiapa
yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya rnoka sesungguhnya

Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang

bernyala-nyala).ln adalah kalimat permulaan dari Altah S, dan tidak
termasuk apa yang diperintalrkan Allah & kepada Rasul-Nya untuk

beliau nyatakan. Maksudnya barangsiapa tidak beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya sebagaimana yang diperbuat oleh ormg-orang yang

kafir itu, maka balasan bagi mereka yang telah disdiakan Allatr
adalah adzab neralca yang menyala-nyala

diVo-tiatiiil$; @an lunya kcpmyaan attohlah kcrajaan
langit dan bumi), Dia berhak melakukan apa sajayang Dia kehendaki,

tanpa memerlukan seorang pun dari maktrluk-Nya- Ibadahnya para

hamba itu hanyatatr agar Allah memberi balasan bagi f,ang berbuat

baik dan memberi siksa kepada yang berbuat buruk Oleh karena itu,
Allah berfirman, *$A#-(Dia memberi ampwt kcryda siapa yang
dilrehendaki-Nya) untuk Dia ampuni, 54;;4#3 (don mengadzab

siapa yang dikchendoW-Nya) untuk Dia adzab fi &i;6'{i'-i
a,*4 (Dia tidak ditanya tentang apa yn g dlpirbuat-Nya, dan
merelralahyang akan ditanyar. (Qs.Al Anbiyaa' l2ll:23).

$tii'.ftidtqt (don Allah Matu Pengon7run lagi Maha
Penyryang) maksudnya adalah banyak ampuoan dan rahmat,

mengfthususkan ampunan dan ratrmat-Nya bagi siapa saja yang

dikeffindaki-Nya dari para hamba-Nya.
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6rAqA3.Jt;i{tt{;$11$.?Ji1i3 (oruryorang

badui yang tertinggal itu akan berkata apabila komu berangkA tmt*
mengambil barang rampasan). -a;3GIi (Orang-orong ba&i yang

tertinggal) ini adalah yang telah disebutkan sebelumnya- haf nt
terkait dengan li?, yakni: mereka "\a" berkata ketika

berangkatnya kalian, "Wahai ormg-ofturg Islam-"

,tl3- (barang rampasan) maksudnya adalah hrta rampasan

Khaibar. 6;&(untuk mengambi[) maksudnya adalah lmtuk dibawa

'#(;t (biarkanlah kami, niscaya kami mengihtti kMt'D

maksudnya adalatr, biarkanlah kami ikut bersama kalian dan

mengikuti Perang Khaibar bersama kalian. Asal kisah ini yaitr: ketika

Nabi # dan kaum muslim yang bersamanya ke'mbali dari

Hudaibiyyah, Allah menjarfikan penaklukan Khaibar kepada mereka

dan Allah mengkhususkan harta rarrrpasannya bagi mereka yaog tunrt

serta dalarn Hudaibiyyah. Jadi, ketika mereka menuju Khaibar, olang-

orang yang tadinya mangkir itu (tidak ikut ke Hudaibiyyah) berkata

"Biarkanlah kami ikut bersama kalian." Allah & lalu berfirman,

;f'fgrjti-36)Lj (mereka hendak merubah i@rii Alldr), vakni

mengganti perkataan Allatl. Maksud "perkataan yang hendak mereka

rubah,' adalatr janji-janji Allah kepada para peserta Hudaibiyyah yang

terkait dengan harta rampasan Khaibar.

Muqatil berkat4 "Maksudnya adalah, Allah memerintahkan

Rasul-Nya agar tidak menyertakan seorang pun dari mereka (yang

mangkir itu) dalam keberangkatannya ke Khaibar--

Ibnu Zaid berkata, "Maksudnya adalah firman Allah Ta'ala,

\x"i;;t# $t6'4v:F J.9, d,{L 33:rfr (kctnudiot mereka

minta izin kcpadamu untuk ke luar fpergr berperurgJ, maka

lratalranlah, "Kamu tidak boleh kc luar bersamaht selana-lonanya

dan tidak boleh memerangi mrcuh bersamaht) (Qs- At-Tar$ah [9]:

83)." Pendapat ini disangkal oleh Ibnu Jarir dm lainq'a, karcna
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Perang Tabuk terjadi setelah penaklukkan Khaibar dan setelah

penaklukkan Makkah.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

,,*pemikian juga yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah,

serta drlr aj ih-lran oleh Ibnu Jarir dan lainnya.

Jumhur membacany" 6l'&, sementara Hamzah dan Al Kisa'i

membacanya l, H.
Al Jauhari berkata, "i13ir adalatr sebutan jenis untuk yang

sedikit dan banyak, sedangkan iSir'h*yu untukyang kurang dari tiga

kalimat, karena merupakan bentuk jamak da1i ii$, seperti kata iii dan

E
Allah & lalu memerintahkan Rasul-Nya * agar mqlarang

mereka berangkat bersama beliau, 6#ii, (katakanloh, 'Kamu

setcali-lcali tidak [bolehJ mengihtti kami'.). Penafian ini bermakna

larangan, yaitu janganlatr kalian ikut bersamakarni.

#;,efrl 46#tLL (demikian Allah telah menetaplcan

sebelumnya) maksudnya adalah sebelum kembalinya kami dari

Hudaibiyyalr, bahwa harta rampasan Khaibar adalatr khusus milik

orang-orang yang turut ke Hudaibiyyatr, dan tidak ada bagian bagi

selain mereka

'"1# (mereka akan mengatakan) maksudnya adalah oftIng-

orang munafik, ketika mendengar perkataan, 6#J (Kamt selali-

luti tidak [bolehJ mengihtti kami), mereka mengatakan, (it3#5.
(sebenarnya kamt dengki kepada fu*i), yakni sebenamya kalian

melarang kami berangkat bersama kalian karena kedengkian kalian

agar kami tidak ikut memperoleh harta rampasan, dan itu bukan

keputdsan Allah sebagaimana yang kalian nyatakan itu.

'u Alluh & lalu menyanggah mereka dengan firman-Ny4 {lfiW
<1$Jy6ffi-(bat*on mereka tidak mengerti melainlun sedikit sekali),
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yakni tidak mengetahui kecuali dengan sedikit pengetahuan mereka

tentang urusan dtrniawi.

Pendapat lain menyebutkan" bahwa maksudnya adalah, mereka

tidak mengerti tentang urusan agama kecuali sedikit sekali, yaitu apa

yang mereka lahrkan secara munafik dalam zfanimya saj4 tanpa

batinnya. ,

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ii+-!i, Cna

berkata, "Maksudnya adalah pemuliakannya, atau l-r$.;'j
(mengagungkannya), yakni Muhammad $-"

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ibnu Mardawaib, dan Adh-Dhiya

dalam Al Mufirtarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, lr#7 dia berkat4 "(Maksudnya adalah) kalian

bertempur dengan pedang di hadapannya"

' Ibnu Adi, Ibnu Mardawaib Al Khathib, dan Ibnu Asakir dalam

Tarikh-nya meriwayatkan dari Jabir bin aUeUUU dia berkata,

"Ketika diturunkan kepada Rasulullah * {yfi, li#; (menguatkan

[agamaJ-Nya), beliau bertanya kepada para sahabatnya, rlJl$ tj (Apa

itu?) Mercka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'.

Beliau pun bersabda, i i&.(Kalian menolong [agamaJ-Nyo)-"'3

Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayakan dari Ubadah bin

Ash-Shamit, dia berkata, "Kami berbai'at (berjanji setia) kepada

Rasulullah #. .rohrk menengar dan pahrll baik dalarn keadaan

semangat maupun malas, gnfuk b€rinfak baik dalam keadaan lapang

maupun sempiq untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah

kemungkaran, untuk mengatakan tentang Allah tanpa takut celaan

orang yang mencela karenanya, dan rmtuk me,mbela agama-Nya bila

penduduk Yatsrib menyerang t(mi, sehingga l<ami

R Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam AdtbDla.'da'(l/D) dni hadits Jabir bin
Abdullatr.
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mempertahankannya dengan apa yang kami gunakan untuk membela

diri, istri, dan anak-anak kami. Bagi kanli adalah surga. Barangsiapa

memenuhinya maka Allah akan memenuhi janji-Nya baginy4 dan

barangsiapa melanggar, maka akibat pelanggarannya itu akan

menirya diinyu"Ta

Dalam Ash-Shabihain disebutkan dari hadits Jabir: Jumlah

mereka dalam Bai'at Ridhwan adalah seribu lima ratus orang. Dalam

Ash-Shabihain juga disebutkan darinya, bahwa jumlah mereka adalah

seribu empat ratus orang. Dalam riwayat Al Bukhari dari hadits

Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, disebutkan: Qatadah bertanya

kepadanya, "Berapa jumlah mereka dalam bai'at Ridhwan?" Dia

menjawab, "seribu lima ratus orang." Qatadah lalu berkata kepadanya,

"Sesungguhnya Jabir mengatakan bahwa jumlah mereka seribu empat

ratus orang." Sa'id pun berkata nItu keliru. Dia menceritakan

kepadaku bahwa jumlah mereka seribu lima ratus orang'."

it tri -d **qY $ ii, JYl';l* ,,5:ii;'u;Elitf
t 4zz4ej K tJ* ov"t* 6 fi igJjt :"t, oEZ&

u &,i( e{r'q g:-ita"a @ r.$r,t:r"K.i; i;;
..2 "7 -?- 7W uc# e4 +;i- :X;;',i{ g; ar U q.}i &{;

7a Sanadnya dho'{.
HR. Ahmad (5R.25).
Dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Ayrasy, seorang perawi yang dha'if apabila

riway@ya didapat dari selain orang-omng Syam, dan riwayat ini termasuk dari
orang-orang Syam.

Disebutkan jnga oleh Al Haitsami dalerln Al Majmo' (5D27) dari hadits Ubadah
bin Ash-Shami! dia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dalam sanadnya
terdapat Ibnu Khalid As-Samti, perawi dha'if."
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*xiG-,if s t4q&\i:;3a*si'-,f*i

i ifi b.fi cY # l;4t ts <sis.iy&Sl
xl irsVLr,',6';F;; @ q, # i.51

6r,5fi.K"$"&*;'u.,;5.'ir'r2'#n
6v'o(J"qfri S6'i Wlbil I €45

5,;151

tp;.'bfi J'q{,ti,3:W{fi '617

'# s{:, qrffi 
"t9 

7y; ffi {';;'@ r$- 6*

{ "i 
"6.fi 

w weSi $s 5; @ {r,i, ri} +L lp tlt

$-SiniLi6i;'i'-^u 6;{;$j5,1r_
-i,t zt-
);-,)-re

? '-'7- r-/
i.r. au qry,

"Katakanlah kepada orang4rang badui yong ungA 'Kottu
akan diajak untuk (memcrangi) kaunyang menrymyaikehudon

yang besar, kamu akan memerongimcreka attunse*omcnyerah
(masuk Islam). Makaiika kamapdutti (uiakan ita) nlicoycAllah

akan memberikan kepadama pahala yang bailt doriik homa

berpaling sebagaimana kama telnh berpaling sebelunryo" niscaya

Dia akan mengadzai ho*o dengan adzab yang pcdih'- Tiada dosa

atas orang-orang yang buta don alas orang+raagyottgpitrcutg don

atos orang yang sakit (qfrila frdah iht betptutg)- Iran

barangsiap a y ang tilat kepada Allgh dan Rasul-I{yo; niscayt Allah

akan memuuhkannya ke dolam swgo yang nnsob di batwhnya

el&ff'#;tfi3r"5i j;
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sungai-sungai, dan barangsiapa yang berpaling niscaya akan
diadzab-Nya dengan adzab yang pedih. SesungguhnyaAllah telah
ridha terhadap ordng-orang mukmin ketika mereka berjanji setia
kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada

$(alam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka
dan mcmberi balasan kepada rnereka dengan kemenangan yang
dekat (waktanya). Serta harta rampdsan yang banyak yang dapat

mereka ambil Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana- Allah menjanjikan kepada kamu harta ramposan yang
banyak dopat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan

ini untuhmu, dan Dia menahan tangan manusia dari
(membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar itu

menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki
kamu kqadajalan yang lurus. Dan (telah menjanjikan pula

kemenangon-hemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang
kamu belum dapat menguasainya yang sangguh Allah telah

menentuhan-Nya DanAllah adalah Maha Kuasa atas segala

sesuatu. Dan sekiranya ordng-orang kafir ita memerangi kamu
pasfilnh nereha berbalik melarikan diri ke belakang (kaloh),

kemudian mereko tiada memperoleh pelindung dan tidak (puta)
penolong. Sebagai suatu Sunnatullah yang telah berlaku sejak

dahuln, komu sekali-kalitiada akan menemukan perubahan bagi
Sunnatullah itu. Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari

(membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari
(membinasahan) mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah
memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha lklelihat apo

yang kamu kerjakan." (Qs. AI Fat! [48]: 16-2a)

'.' Firman-Nya,,-,1;9i;&i)q$ (xata*r*tah trepada orang-
ordrtg Badui yong tertinggal). Mereka adalatr yang telatr disebutkan
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sebelumnya. *";U.yl$ g+l,ji* (Komt akan diaiak untuk

[memerangiJ .lcaum 
yang mempunyai kchtatanyang beso)-

Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Ibnu Abi t ailq dan Atha Al

Khurasani berkatao *Mereka adalah bangsa Pelsia"

Ka'b dan Al Hasan berkata, "Mereka adalah bangsa Romawi'"

Diriwayatkan dari Al Hasan juga, dia berkata *Mereka adalah

bangsa Persia dan Romawi."

Sa'id bin Jubair berkatq "Mereka adalah Hawazin dan

Tsaqif."

Ilaimatr berkata "Mereka adalah Hawazin."

Qatadatr berkata, "Mercka adalatr Hawazin dan Ghathafan saat

Perang Hunain."

Az-Zvhi dan Muqatil berkata, "Mereka adalah bani Hanifah

penguasa Yamamalu kawan-kawan Musailamah."

Pendapat ini juga dikemulcalon oleh Al wahidi dari mayoritas

mufassir.

3j$3ifffi (k,rru okant memerangi mereka atau merelca

menyerah fmasuk IslamJ) malcsudnya adalatr salah satu dari dua hal,

yaitu memerangi atau menyerah, ddak ada pilihan ketiga. Ini hukum

bagi orang-orErng kafir yang tidak dipungut upeti dari mereka

Az-Zanai berkatq "Perkiraannya, 41} "";-'-j \t (atau mereka

menyerah)."

Dalam qira'ahUbay disebutkan t :11)-i-if, yutni til)i- o-?'
(sampai mereka menyerah).

(1fr'ni'&-l$t$ @aka iika kamu patuhi foiakan ituJ

niscaya Allah akon memberikan kcpadamu palala yang baik)

maksudnya adalah ghanimah (harta rampasan perang) di dunia dan

surga di akhirat.
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lf;ir| @an jika kamu berpaling) maksudnya adalah tybf
(berpaling), fre |{;S (sebagaimana kamu telah berpaling

s eb e lumrrya); yaitu dalam Perang Hudaibiyyah . |J)W,K i$ (nt s c ay a

Dia akan mengadzab kamu dengan adzab yang pedih), berupa

pembunuhaq penawanan, dan penundukkan di dunia, serta adzab

neraka di alfiirag karena berlipatgandanya kejahatan kalian.

6 +jr {F{;'6 6tit &{;'6; $fie,i giada dosa atas

orang-orang yang buta dan atas orang-orong yang pircang dan atas

orang yang sakit fapabila tidak ihtt berperangJ) maksudnya adalah,

tidak ada dosa bagi orang-orang yang mempunyai udzur dalam

ketidakikutsertaan dalam perang ini karena ketidakmampuan mereka.

Muqatil berkata, "Dalarn ayat ini Allah menyatakan, bahwa

Altah memaafl<an orang-orang yang cacatTt y*g tidak ttrnrt berangkat

ke Hudaibil5rah."

'uit adalah liyi laosa).

5;:;'fr&i3 (tun barangsiapa ymg taat kcpada Allah dan

Rasul-Nya) dalam hal-hal yang perintahkan kepada mereka dan dalam

hal-hal )rang dilarangkan bagi merel<a,'ii'ii$rt*.*+::,
(niscrya Allah akan memasukkmtrrya ke dalan surga yang mengalir

di bau,abqn sutgai-stngai).

Jnmhur membacanya 'oi;I, dengan huruf yaa'. Qira'ah ni
dipilih oleh Abu Hatim dan Abu Ubaid.

Nafi dan Ibnu Amir membacanya de,ngan huruf ruun 1Li;3i
(niscaya Kry akan memastrkkannya)1.

4eft;';ii3A;S (dan barangsiapa yang berpqling niscoya

akan diadzab-Nya dengan adzab yang pedih) maksudnya adalab dan

barangsiapa berpaling dari ketaatan itu, maka Allah akan

mengadzabnya dengan adzrlb yang pedih.

75 Az-Za nwtohartiqra cacaL
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Altah {B lalu menyebutkan orang{nang yang nianrya ikhlas

dan tnrut serta dalam bai'at Ar-Ridhwan, , iy4i3Iit{'ii4rrt
't;*lt il 4';9 $esungguhryn Allah teloh riilta terhadq orang-

orang mubnin ketitw mereka berianii setia kcpadant di bawah

pohon), yalcni Allah meridhai mereka pada malam bai'at Ar-

Ridhwan, yang terjadi di Hudaibiyyah. 'Amil-nya :ri' aAaUn' 4'i"9
atau dibuang dengan anggapan ini adalah lual da7j maful. Pohon

yang disebutkan ini adatah sebuah pohon yang ada di Hudaibiyyah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa itu adalah pohon bidara Bai'at ini

merupakan pemyataan untuk memerangi auraisy dan tidak akan

melarikan diri.

Diriwayatkan juga, bahwa beliau membai'at mereka rmtuk

berjuang sampai mati.

Tentang j,rmtal, para peserta bai'at ini telah disebutkan, dan

kisatrnya telah dipaparkan dalam kitab-kitab hadits dan kitabkitab

siratr.

b.$OU'# (*"to Allah mengetalrui apa yotg ada di dalam

hati mereka) di-' athf-l<atkepada 4,i"5,
Muqatil berkata "(Maksudnya adalah) mengetahur

ketidaksukaan berbai'at (berjanji setia) rmtuk berjuang mmpai mati."

'dt"^S-AiiiV (t"t" menurunkan kctenangut das mereka) dt'
'ahtf-l<ankepada G.

Makna 'i *ti adalatr ketentangan dan ketenteraman jiwq

sebagaimana telah dipaparkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknan)ra adalah sabar-

A;Ci;{+6 (dan memberi balasan kepada mereka dengan

lrcmennngan yong dekat [wafunyafi, yaitu penaklu]*m Khaibar

ketika mereka kembali dari Hudaibiryah- Demikian perkataan

Qatadah,Ibnu Abi L^aila, dan lainnya
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah penaklukkan

Makkatr.

Pendapat yang pertama lebih tepbt.

(tfr'r6'413 (serta harta rampasan yang barryak yang

dapat mereka ambit) maksudnya adalah, serla memberi balasan

kepada mereka berupa harta rampasan yang banyak. Atau,

mendatangkan kepada mereka harta rampasan Khaibar.

*O;,Ati,(3 @an adatah Altah Maha Perkasa tagi Maha

Bijaksana) maksudnya adalah Maha Kuasa dalam melahirkan segala

perkataan dan perbuatan-Nya dalam bentuk yang sangat bijaksana.

VIIU',"+ $A,fr '{*t (Allah meni ani ikan kepada kamu

harta rampasan yang banyak dapat lcamu ambit) mengandung janji

dari Allah I bug para harnba-Nya yang beriman, yaitu diberikannya

kepada mereka harta rampasan-harta rampasan hingga Hari Kiamat

yang dapat mer,eka ambil pada waktu terjadinya. 
"$FJ# 

Qnaka

disegerakan-Nya hqta rampasan ini untubnn), yakni harta rampasan

Khaibar. Demikian perkataan Mujahid dan lainnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

perjaqi ian damai Hudaibiyyatr.

'$;oAiAfi.i$ @an Did menahan tangan manusia dari

[membfut*akanJmu [agar kamu meruyuhti-Nyafi maksudnya

adalatr, serta menahan tangan kaum Quraisy dari membinasakanmu

dalam peristiwa Hudaibiyyah dengan perjanjian damai.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah orang-

orang Khaibar dan para sekutu mereka dari memerangi kamu, serta

memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka-

Qatadah berkata, "(Maksudnya adalah) menahan tangan orang-

orang Yahudi dari menyerang Madinatr setelatr berangkatnya Nabi $
ke Hudaibiyyah dan Khaibar."
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Ibnu Jarir me-raiih-kn pendapat ini, dan dia ber*ata, *ial

karena menalran tangan mantrsia di Hudaibiyyah teldr disebutkan

dalam firman-Nya, '#;5-fi,K,6ij; O"" Diatah yang mernhan

tangan mer elra .dari [membinasakonJ kamu)."

Pendapat lain , batrwa maksudnya adalatl

menahan tangan manusia dari membinasakanmur yaitu Uyainah bin

Hishn Al Fazari dan Auf bin Malik AnNadhri beserta orang-onmg

yang bersama mereka, yang datang untuk membanfu penduduk

Khaibar ketika mereka dikepung olehNabi $.
'd5-?;!,i'K1tJ (dan agar in menjadi buldi bagi orang-orang

mubnin). Huruf laam im bisa terkait dengan kalimat yang dibuang,

yang diperkirakan setelahnyq yalani, Allah melakukan apa yang

dilakukan-Nya itu yaitu pengambilan harta rampasan dengan segera

dan penatranan tangan manusia dari menyerang kaum muslim adalah

agar menjadi bukti. Ataulaam ini terkait dengan 'illahyangdibuang,

yang perkiragnnya: menjanjikan lalu menyerahkan (harta rarrrpasan)

dan menahan (tangan musuh) agar kalian dapat mengambil maofaat

dari itu dan agar menjadi bukti. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

wowu di sini adalah tambahan, dan laam-nya untuk menunjukkan

alasan (penrntukkan) tentang hal yang sebelumnyq yikni: Menahan

(tangan musuh) untuk menjadi (bukti bagi orang-orang mukmin).

Maknanya: penahanan itu adalah buk*i kebenaran Rasulullah I drlam

segala yang dijanjikannya kepada kalian.

( t:'6i;&X; (don agar Dia menuniuki kamu kepada

jalan yang lurus) maksudnya adalah menambahkan petunjuk kepada

kalian di samping bukti itu. Atau, meneguhkan kalian di atas petunjuk

kejalanyang benar. 
,

WWldAi (dan [tetah menianiikan pula kemenangan-

kcmenanganJ yang lain [atas negeri-negeriJ yang komu belum dapot

menguasairrya) di-'athf-Y,at kepada kalimat tadi, yakni maka
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disegerakan-Nya harta ftlmpasan ini untukmu, dan harta rampasan-

harta ftlmpasan lainnya yang belum dapat kamu kuasai, yaitu

penaklukan-penaklukan yang dianugerahkan Allah kepada kaum

muslim kelak, seperti Persia dan Romawi. Demikian perkataan Al
Hasap Muqatil dan Ibnu Abi Laila.

Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abi Ishaq mengatakan,

bahwa itu adalah Khaibar yang telatr Allah janjikan kepada Nabi-Nya

sebelum penaklukkannya, dan saat itu mereka belum

mengharapkannya

Qatadatr berkata, "(Maksudnya adalah) penaklukkan Makkah."

Ikrimah berkata, "(Makzudnya adalah) Hunain."

Pendapat yang pertama lebih tepat.

La,frifi.-l.j (yang sungguh Attah telah menentukan-Nya)

adalah sifat kedua utuk ,if|
Al Farra berl@tq *Allah telatr menetapkannya bagi kalian,

sehingga kalian dapat dan menganrbihya"

Maknaqra yaitu, Altah telatr menyediakanqra bagi mereka dan

menjadikannya. seeerti sesuatu yang telatr dikelilingi dari segala

penjuruny4 sehingga telatr terkepung dan tidak ada sesuatu pun yang

dapat luput. Jadi, walaupun mereka belum menguasainya saat itu,
namun itu telah tertahan untuk mereka dan tidak akan luput dari

mereka

Pendapat lain menyebutkan, batrwa makna Sg adalatr

mengetatrui bahwa itu kelak akan menjadi milik mereka.

i2$r;;JL&;'1t1i,V) (dan Allah adatah Maha Kuasa atas

segala sesuatu), tidak dikalahkan oleh sesuafu pun, dan kekuasaan-

Nyuffia* dikhususkan pada sebagian perkara tanpa sebagian lain.
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';t:Jl\jffi-r-ii{fn$ (san sefiranya ordnserons kafir itu
memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang

[kalah). Qatadah berkat4 "Maksudnya adalah kaun kafir Quraisy di
Hudaibiyyatr."

Pendapat lain menyebutkaru bahwa makzudnya adalah bani

Asa dan Ghathafan yang hendak mernbanhr penduduk Khaibar.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

qjSt#-*"i (kcmudian mereka tiada memperoleh

pelindung) yang melindungi mereka dari pemerangan kalian. U ;
(dan tidak [pulal penolong) yang menolong mereka dalam melawan

kalian.

lSni1L3dji;'f*:, (sebagai suatu Sunnatullah yang

telah berlalru sejak dahulu) maksudnya adatah jalan-Nya dan

kebiasaan-Nya yang telah berlaku pada umat-umat terdahuhl yaitu

menolong para wallNya atas musuh-musuh-Nya. Manshub-rya'i!,,
adalatr karena sebagai mashdar olehJt'tyang dibuang, yakni ,Lfu $.
ilr 1a[ah menerangkan Srurnatutlatr). Atau karena sebagai mashdar

yang menegaskan redaksi terdahulu.

{, ;:;'l';l:L$ $, fram sekali-kali tiada akan menemukon

perubahan bagi Sunnatullah irz) maksudnya adalalL kamu sekali-kali

tidak akan menemukan t:|iS (perbuahan) padanya, bahkan itu terus

berlanjut demikian.

;#tfi'$;'u*3,fr;e#fi'# #.i sr"ii i; (dan

Dialah yang menahan tangan mereka dari [membinosakanJ kamu dan

[menahanJ tangan kamu dari [membinasakanJ mereka di tengah kota

Maklmh sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka) maksudnya

adalah menahan tangan orang-orang musyrik dari membinasakan

kaum muslim, serta menahan tangan omng-orang Islam dari

membinasakan orang-orang musyrik ketika mereka datang untuk

menghalangi Rasulullah # dan orang-orang yang bersamanya dari
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Baitullah dalam peristiwa Hudaibiyyah. Inilah maksud -k g, fai

tengah kota Makkah).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ada delapan puluh orang

penduduk Makkah yang turun menuju kediaman Rasulullatr # d*i
bukit Tan'im sambil menghunuskan senjata dengan maksud

membunuh Nabi &, namun kaum muslim berhasil menangkap

mereka, lalu kaum muslim melepaskan mereka.

Ada perbedaan riwayat mengenai ini, insya Allah akan

dikemukakan di akhir pembatrasan bagian ini.

fryairfrqxl'og, (dan Attah Maha Melihat apa yang leamu

kzrjakan),tidak ada sesuatu pun dari itu yang luput dari-Nya'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Ad-Data'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

NVu, *r-,8 J;1Oang mem*nyai kckuatan yang besar), dia berkata,

"Petsia-"

Ibnu Abi llatirn meriwaya&an dari Abu Hurairah, bahwa

mereka adalah bangsa Kurdi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abtas, dia berkata,

"Persia dan Romawi."

Al Firyabi dan Ibuu Mardawaih meriwayatkan darinya dia

berkata, "Hawazin dan bani Ilanifah."

Ath-Thabarani meriwayatkan dmi Tatd bin Tsabit dengan

sanad yang dinil u hosan oleh As-Suyuthi , z,lid berkata, "Dulu aku

biasa menuliskan untuk Rasulullah &1, dan aku selalu membawa pena

di telingaku. Lalu ketika beliau memerintahkan Permg, tiba-tiba

seorang yang buta datang dan berkata, 'Bagaimana denganku,

sedangkan aku tidak dapat melihat?' Lalu turunlatr ayat, SfiiiQ;l
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ff {ti"ao dosa atas orang-orang yang buta)- Ini berkenrian dengan

jihad."76

Z,aidlalu berkata, 'Jadi, tidak ada kewajiban jihad atas mereka

bila mereka 1i64ft 6ampu."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatino, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Salamah bin Al Akwq dia berkara, "Ketika kami

sedang tidur siang, tiba-tiba penyeru Rasulullah # b€rseru, ''Wahai

manusia, bai'at... bai'at... Telah turun Ruhul Quds'. Kami pun segera

menuju Rasulullatr S yuog saat itu sedang b€rada di bawah sebuah

pohon, lalu kami pun berbai'at kepada beliarr Itulah firman Allah
Ta' ata,1;3( i3 6x;$-sy4>:5 yfi 6 rt (seswggutuqn

Allah telah ridha terhadap or(mg-or(mg nruhnin lcetika mereka

berjanji setia kepadomu di bawh polnn). Beliau ptm membai'd
Utsman dengan menggenggamkan salah t^ngan beliau ke tangan yang

lainnya. Orang-orang lalu berkata, 'Selamat untuk Ibnu Affin, dia

thawaf di Baitullah, sementara kita di sini'. Rasulullah $ lalu

bersabda, 'J*1 & Jb a'ea Gi gk ek j ga"rryr* dia tingal
selama sekian dan sekian tahua dia tidak akm ttwwaf hingga aht
thowafl."77

Ibnu Abi Syaibah dalom Al Mushonnof meriwayatkan dari

Nafi, dia berkata, *Telah sampai berita kepada IJmar, bahwa orang-

orang mendatangi pohon yang dulu manusia berbai'at kepadaNabi *f
@ai'at Ridhwan), maka Umar pun memerintahkan agar 1rchon

tersebut ditebang."

76 Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Mqjma' Az-hva'id 8tlfi,'d'i?b€drata"
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya tffdryat Muhammad bin Jabir
As-Suhaimi, perawi dho'rt namun hadimya boleh diElis- A{apm para perawi
Iainnya adalah para perawi As h-Shahih ;'

" Sanadnya dha'rf.
Disebutkan oleh Ibnu larlr Q6154); Ibnu Kasir d,lan taBirnya (4/l9f), dia

menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim, dan dia menyeM<an saaan:ra
Saya katakan: Dilam sanadnya terdapat Musa bin Uhidah yang menrrnt Al

Hafiztt dha'f.
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I
Al Bukhari meriwayatkan dari Salamatr bin Al Aloara, dia

berkata, G.Aku berbai,at kepada Rasulullah $ di bawah pohon." Lalu

ditanyakqn kepadanya, "Berbai'at atas apa kalian saat itu?" Dia

menjawab, *Setia sampai mati."78

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Jabir, dia berkat4

"Kami berbai'at kepada beliau urtuk tidak metarikan diri, dan kami

tidak berbai'at untuk mati."7e

Ahma4 Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir,

dari Nabi $, betiau bersabda, ;;F:ilt'.;t3 d6'&3at1$,PUy
(tidak ada seorang pun masuk neraka dari mereka yang berbai'at di

bawah pohon).8o

Muslim juga meriwayatkan seperti itu darinya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firrran-Ny4 f*'t*r6$ Qatu menurunkan ketenangan atas

mereka), dia berkata, "Diturunkannya ketenangan itu kepada oftulg

yang Allah telah ketatrui batrwa dia memenuhi janjinya.'

Ibnu Jadr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, "t$'FJ-{tr (mapa disegerakan'Nya harta

rampasan ini untulonu), dia berkata, "Makzudnya adalah

keurenangan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga, "+$'#51'1t
(malra disegerakan-Nya harta rampasan ini untubnu), bahwa

maksudnya adalah Khaibar. 'S;--()i'"fi,K @o" Dia menahan

tangan marutsia dui [rnembinasakanJmu [agar kamu mensyuhtri-

NyaJ), yakni menatran tangan-tangan penduduk Makkah untuk tidak

n shotth.
HR- Al Butfiari (4169)
zsiiin.--\r-v?/'
HR. Muslim (3/1483) dan An-Nasa'i (71140).
w shahth.
HR Ahmad (3i350); Abu Daud (a653); dan At-Tirmid^Q264).

432 TAFSIR FATHUL QADIR



menodai apayangdisucikan Allah dan agar kalian tidak membatalkan

ibadah kalian yang kala itu sedang berihram. 6X5-'t:;5K'sJ @o"

agar itu menjadi buhi bagi orang-orang mubnin), yakni "hukum"

bagi yang setelah kalian."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaitr, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala"il meriwayatkan darinya

juga, mengenai firman-Ny4 Wlb$€$ @an [teta\.menianiikan
pula lremenangan-lcemenanganJ yang lain (atas negeri-negeri) yang

lwmu belum dapat menguasainya), dia berkata, "Makzudnya adalah

penaklukan-penakhikanyangterjadihinggakini." 
.

' Ibnu Jarir daq lbnu Mardawaih meriwayatkqt darinya juga

mengenai firman-Nya, $;lj1,fr i €;\ (dr" [telah menianiikan ptta

lrcmenangan-kcmenanganJ yang lain [atas negeri-negeri]. yang komu

belum dapat menguasainya), dia berkata, "Makzudnya adalatl

Khaibar."

Ibnu Abi Syaibab Ahna4 Abd bin Humai4 Muslinn, Abu

Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mmdzir, Ibnu

Mardawaih, dan At Baihaqi dalarn Ad-Dala'il meriwayatkan dari

Anas, dia berkata, '?ada peristiwa HudaibryYab ada delapm puluh

orang Mal&ah berser$ata yang turun dari bukit Tart'im menuju

Rasulutlah S dan para satrabatrya dengan matcsua membunuh

Rasulullatr $, maka beliau memerintahkan untuk menangkap mereka,

lalu (setetah mereka ditangkap) beliau memaafl<an mereka. Lalu

turunrah ayat, ;ilo{fi J *'u-i3 &&'&fi'& lt i JK"fi i;
(Dan Diatah yang menohan tangqn mereka dari [membinasakanJ

lramu dan [menalwnJ tangan lcamu.dari fmembinasakanJ mereka di

tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas merela)

(Qs.Al Fath [48]: 24)-"

t'shahih. .
HR- Muslim (3lltA?);Abu Daud (2688) dan At-Tirmidzip26$-
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' Disebutkan dalarn Shahih Muslim dan lainnya: Ayat ini

diturunkan berkenaan dengan beberapa oftlng yang ditawan oleh

Satamatr bin Al Alo,va dalam peristiwa Hudaibiyyah.s2

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, dan Abu.Nu'aim dalarn Ad-

Dala'il mengenai sebab turumr ayat ini: Tiga puluh pemuda kaum

musyrik keluar pada hari Hudaibiyyah menuju kaum muslim dengan

menghunuskan senjata, maka Rasulutlatr $ mendoakan keburukan

bagi mereka, sehingga Allah menutup pendengaran mereka. Lafazh Al

Hakim menyebutkan: Menutup pengtihatan mereka. Rasulullah #
lalu berkata kepada mereka, sfit;iV|'€'J+ ;; 3l sgl W e'&"#
Q4patrah kalian datang dalarn perlin&mgan seseorang? Atau ada

seseorangyang menjonin fteamanan bagi kalian?) Mereka menjawab,

"Tidak ada- Beliau pun membebaskan mereka, lalu firrunlatr ayat

ini.83

3 6f , Gitf 2Gi1 bfr *'PH' WOJi
LLi6'1';"13u'r*E'fi 

''9"

t,e

##si;$i
l"xa ; 4# o$t'J;A"* h0431,i4 W

'J;!t @ t7-5 (t:i ;irlri{ 65\ uix w53

" shohih-
HR Mrslim Qll433).I shahth.
HR Ahmad (41E6,87);Al Hakim (446D.
Sanadnya dshahihkan oleh Al Albani dalam ta'liq-nya terhadap Fiqh As-Sirah

(h.341).
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V'6Jli'*' gr$i-^+4-i*"JLA*:stJ&r-li3iF

i25i{ii

'(Merekalah orang:-orang yang kaJir yang menghalangi leanu dari
(masuk) Masjidil Hararn dan menghalangi hewan Kwbon sampai

ke tempat (penyembelihan)nyu Dan kalau tidaklah karena laki-toki
yang mukmin dan peremprurn-percmpuan yang makminyang tiada

kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh merekayang
menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahut nmu

(tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan
mereka). S upaya Allah memasukkan siapa yang dikehendahi-Nya
ke dalam rahmat-Nya Sekiranya mcreka tidak bercamput baur,

{,rr6{ir 6liii€E W r;}, $4tts 6(s"t11&;

W 3zr- {ii {6 oLiffi '#t'";,r"i 
AUUitl'

."i 
^'JGT 

w{ (,'r;t z:,G { {u6r, #rl:
# *i, uriJJ\ :rrr,'J:"5 sii ;@ q"; tx Ctfs
'r-t, g l;,"';3@'1, s r. i;U 3, J{,}lt lF,i, eq.
'i ifit i,;;,-6il KS r+J W. fq,-€Kii g; {:irt,ia

i.w af,"rrr-ri;1ery; a ;ic" r*6fr;4fi
ffi i56 frtr;6 6,v " o fr)t yr$i

'*r'r1xt b -8"i. &i q -*bi aP
- ,- )u.'
&Jti.*.,ti

WQt'rtleq;rgli,J,6fiv
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tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kalir di antaro mereka

dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orong kaJir menanamkan

dalam hati mereka kesombongan, (yaita) kesombongan jahiliyah,

laluAllah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada

orilnga?ang mukmin, dan Allah mewajibkan hepada mereha

kalimat takwo, dan adabh mereka berhak dengan kalimat talcwa itu
dan patut memilikinyo Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala

ses uatu Ses ungguhnya Allah akan membuktikan kepada Ras ul-Nya

tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, (yaitu) bahwa

sesungguhnya kamupasti akan memasuki Masiidil Haram, insya

Altah datan headaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan

mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut Maka Allah
mengetahui apayang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan

sebelum ita kemenangan yang dekat Dialah yang mengutus Rasul-

Nya dengan mcmbawapetunjuk dan agamayang haq agar

dimenangkan-Nyaterhadap semua agam& Dan cukuplah Allah
sebagai saksl Muhammnd itu adalah utusan Altnh, dan orang-

orang yang bercama dia adalah keras terhadap orang-orang kotir,
tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan

s uj ud mencari karunia Altah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda

mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud Demikianlah

sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sdat mereka dalam Injil,
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkdn tunasftya maka tunas itu
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak

lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-

p enanamnya karena Allah h endak menj eng kelkan hati o rang-o rang
kaJir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan

kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalyang
shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar."

(Qs. AI Fat! [48]: 2s-29)
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Firman-Nya, $thi )rfr & ?;i5' W 4-6i'$ {meretratah

orang-orang yong knfir yang menghalangi kamu dffi [masukJ

Masjidit Haram) maksudnya adalah kaum kafir Makkah-

Makna penghalangan mereka dari Masjidil Haram yaitu,

mereka melarang kaum muslim thawaf di Baitullah, sehingga meriio

bertahallul dari umrah mereka.

$KaCiiV (dan menghalangi hewan Ktrban)- Jumhur

membacanya Gil\,dengan nashab karena di'' athf-lslkepada dhamir

yang manshub, yargterdapat paaaf it:o -

Sementara ttu, Abu {n" dalam suatu riwayat deli
memb acany a dengan i ar r l9:t4it t1 karena di'' at hf-y,an kepada )#i,
dan harus diperkirakan adanya mudhaf, yakni g:t-iJt /-1";r-l (darr

menghalangi penyembelihan hewan Kurban). Ini dibaca juga dengan

,ofo'LG$l1l, dengan perkiraan: !f-{lr 3b3 @athewan Kurban pun

terhalangi). Jumhur membacanya denganfathah pada huruf haa' darr

sulatn pada huruf aaal tGii!}. Sementara itu, diriwayatkan dari Abu

Amr dan Ashim dengan ftasrah pada huruf daal dan tasydid pada

huruf yaa' (gry-aJr tl. Manshub-rya 6le adalahkarcna sebagat haal

. dari (5dir. Artinya trtli(tertahan).

Al Jauhari berkata, "'aJ*e artinya menahannya dan

memberhentikannya. Contohnya $KA GiiV (dan menglnlangi hewan

Kurban).Dari pengertian ini ada istilatr t*-,;lt slULS'b)i, yakni

berdiam di masjid."

Abu Amr bin A1 Ala' berkata, *$$dA yakni t-ttbn
(terkumpul)."

fii''g- 
"1 

(s amp ai lce tempat [p eny emb e lihanJ nya) maksudnya

adalatr tertatran untuk mencapai tempat'penyembetihannya. Atau,

kalimat ini sebagai maf'ul li ailih. Maknanya yaitu, dan menghalangi

hewan Kurban supaya tidak sampai ke tempat penyembelihannya.

Atau kalimat ini sebagai badat dari a:,-eil, yakni badat isytimal
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(pengganti menyettruh) . iV "aA"ntvil 
(tempat penyembelihannya),

yaitu tempat dihalalkannya penyembelihan dari wilayah tanah suci.

Hewan kurbannya saat itu berjumlah tujuh puluh ekor unta. Allah &
memberikan keringanan dalam peristiwa ini dengan menjadikan

tempat tersebut 6/akni Hudaibiryah) sebagai tempat penyembelihan

hewan Kurban. Pendapat para ulama mengenai masalatr ini cukup

dikenal dalam kitab-kitab furu' (cabang-cabang fikih).

lfri W53j'i+l3u.r$Jt (dan kntau tidawah trarena

laki-laH yang mubttin dan perempuan'perempuan yang mukrnin yang

tiada lrsmu ketahu) maksudnya adalah kaum lematr dari kalangan

mukmin Makkah.

Makna i;JEiaddah 
'ilf ir0ans tidak kamu kenal).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah, yang

belum kamuketahui bahwamerefta adalah orang-ormg mulmin.

;fjfi6 (balwa kamu akan mernktnuh mereka) bisa sebagai

badal dari Lr$if;iti+13u., (laki-taki yang mubnin dan

perempu(m-perempuot yang mubnin), namun didominasi oleh

penyebutan laki-laki. Atau sebagai badal dari maful {fr
Maknanya yaitu, kamu akan menyerang mereka dengan pembunuhan

dan penyerangan terhadap mereka. Dikatakan iJjj, tij artinya at<u

menyerang kaum itq karena jika kaum muslim memasuki Makkah

dan menyerangnya dengan senjata, maka mereka tidak dapat

membedakan orang-orang beriman dari orang-omng kafir yang ada di

dalamnya. Jadi, saat itu orang-orang mukmin (yang ada di dalamnya)

tidak terjamin bisa terhindar dari serangan yang diarahkan kepada

orang-orang kafir, dan mereka akan tertimpa kesulitan. Ifulah makna

firman-Nya, .i16# Uang menyebabkan kamu ditimpa), yakni

dari pihak mereka, e,tr1 
lkesusattan), l<arena mereka melancarkan

serumgan pembunuban dan celaan terhadap kaum kafir.

438 TAFSIR FATHUL QADIR



Asal makn 
"i:r;Stadalah 

i,ir (cela),-diambil dari',-ir, yang

artinya i4i;,t (koreng), karena orang-orang musyrik akan mengatakan

balrwa kaum muslim membunuh sesama pemeluk agalna mereka

sendiri.

Az-Z,aijai berkata, "(Maksudnya adalah) dan kalau tidak

karena kalian akan membunuh laki-laki yang mulmin dan perempuan-

perempuan yang mnkmin sehingga kalian mendapat dosa dari mereka,

yakni t!(dosa1.'
Demikian juga perkataan Al Jauhari dan Ibnu T:rid-

Sementara itu, Al Ka]bi, Muqatil, dan lainnya mengatakan

balrwa i:;it adalah tebusan bagi pembunuhan yang tersalah-fteliru),

sebagaimana firman-Nya, -{.sS i-,;S bt ;li'fi if ; n6%g
'49 (Jitra dia [si terbunuhJ dari kaum yang memusuhima padahal

dia mulonin, maka [hendaklah si pembunuhJ memerdekakan.

hambasahaya yang mulonin) (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)-

Ibnu Ishaq berkata, *i:fitadalah tanggungan diytd."

Quthrub berkata, "ii;it adalah kekerasan-"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa i';A aaaUnkesedihan.

Kalimat * d $anpa pengetalruanmu) tskaTt dengan J

i1;$ (batwa lam"'alcan membunuh mereka), ya}cli'y'/[ --* 
(dalam

kondisi tidak mengetatrui). Sementara penimpal Its dibuang,

perkiraannya: tenhrlah Atlah tidak akan menahan tanganmu dari

membinasakan mereka.

Httruf laam pada kalimat 5^; +;fi e|61Ufr-Grrynv" Allah

memasulrlran siapa yang dikehendaki-Nya fte dalarn rahmat-Nya)

terkait dengan apa yang dittrnjukkan oleh penimpal yang diperkirakan

itu, yakni: akan ietapi Allah tidak mengizinkan kalian. Atau, menAhan

tangan kalian agar dengan itu Allah memasukkan ke dalam rahmat-

Nya siapa yang dikehendaki-Nya dari para hamba-Ny4 yaitu laki-laki
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dan perempuan beriman yang ada di Makkah. Lalu menyempumakan

pahala mereka dengan mengeluarkan merelca dari tengah-tengah kaum

kafir dan membebaskan ketertahanan merek4 sehingga

menghindarkan adzab yang akan menimpa mereka-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf laam ini terkait

dengan kalmat yang dibuang selain yang . telatr disebutkan,

perkiraannya: sekiranya kalian membunuh mereka, niscaya Allatt

memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa "siapa yang dikehendaki-

Nya" dari para haaba-Nya adalah di antara kaum musyrik yang

menginginkan Islam.

uJw;irw o-$t(ixv3trtr (sekiranya mereka tidak

bercampur botr, tentulah Kami akan meng&ab or(mg-orang kafir di

antara mereko dengan adzab yang pedihl. i-irt adalatr '#,
(perbedaan), yakni seandainya orang-orang beriman itu dapaf

dibedakan dari orang-orang kafir, niscaya Kami adzab orang-orang

katu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa |i-j-Ft adalah 'o!$t
fteterpisahan), yakni seandainya orang-orang beriman itu terpisatr dari

orang-oftmg kafir.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr,

seandainya orang-omng beriman itu menghilang dari tengah-tengah

orang-orang kafir.

Makna-makna tersebut saling berdekatan. Adzab yang pedih

ini adalah pembunuhan, penawanan, dan penguasaan.

Zhaf pada kalimat fimran-Nya W48',1;{\L $ctika
orang-orong kaJir menanamkan) di'nashaD-kan oleh fi'l yang

diperkirakaq rkni t5lriis'uii, ,P -lit'iilingaUatr ketika orang-
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orang kafir menanamkan) 'A,{i.^I#bly (dalam hati

merelra kesombongan, [yartuJ lce sombongan i ahiliyah).

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa kalimat ini terkait

dengan 6.it.

Makna 'a;;& ua*nnii,tiGefanggaanl . 
'::'

Dikatakan # :il#, ,ttioyu fulan memiliki kebanggaan dan

kemarahan, yakni menjadikannya tertanan secara mendalam di dalam

hati mereka liisjr meagaldung makna lui;i(memasukkan). Kalimat
'*1:.iii"^5 (kesombongan jahitiyah) aAaan badal dari 1!!
(kesombongan).

Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Ha1ryan mengatakan,

bahwa orang-orang Makkah berkata "Mereka telatr membunuh anak-

anak kami dan saudara-saudara kami, dan mereka hendak memasuki

rumah-rumah kalni. Lalu bangsa Arab membicarakan batrwa mereka

telah memasuki tempat-tempat kami tanpa kerelaan kami, padahal

demi [-aata dan 'Uz-za mereka tidak memasukinya." Inilah

kesombongan jahitiyah yang merasuk ke dalam hati mereka.

Az-brhi- berkat4 "Kesombongan mereka adalah keengganan

mereka mengakui Nabi $ sebagai rasul (uhrsan Allatl)."

Jumhur membacanya lfil3tr.Sementara itu, Ibnu Abi Ablah,

Abu Haiwah, dan Ibnu Aun memb acdnyar*,i i. Makna lrfr aaaat

U-$t Gejetasan).

<*rJS et 4r:"3 iy';9.X1 i;t Qalu Allah menurunknn

lretenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin)

maksudnya adalatr menurunkan ketenangan dan ketenteraman kepada

Rasul-Nya dan orang-orang beriman yang tidak dirasuki oleh

kesombongan, sebagaimana yang dialarni oleh orang-orang kafir. ;r'

Pendapat tain menyebutkan, bahwa maksudnya adaiah

meneguhkan mereka dalam keridhaan dan kepasrahan.
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{;\11a?;#V (dan Allah mewajiblcan kcpada merelca

lrolimat takwa)yakni katimat ht lt ait I, d"*iki* perkataan mayoritas

ulama.

Sebagian mereka menambahkan .ht itsi'ri;i,dan sebagian

lainnya menambatrk ""'i U-;' 1 6:tLi.

Az-Ztrbri berkata "Maksudnya adalah yang dicantumkan di

dalam naskah perjanjian damai antaru mereka dengan Rasulullatr $,
sebagaimana dicantumkan dalam kitab-kitab hadits dan siratr. Jadi,

Allah mengk&ususkan kalimat itu bagl kaum mukminin dan

mewajibkaonya atas mereka."

Pendapat yang pertama lebih tepal karena kalimat tautrid

adalah katinratyang dengannya terjauhkan syirik terhadap Allah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat talrwa adalatr

pemenuhan perjanjian dan teguh memegangnya.

t1;1;Vi;SV'3t (dan adatah mereka berhak dengan tratimat

talcwa itu dan patut mernilikinya) maksudnya adalah, orang-onulg

mukmin lebih berhak terhadap kalimat takwa itu daripada orang-orang

kafir, dan lebih patut terhadap kalimat itu daripada selain mereka,

karena Allah {B tetatr menjadikan mereka sebagai para pemeluk

agama-Nya dan para satrabat Rasul-Nya $.
;;lit U-i1155ti'14'ri ;fi (sesungguhnya Allah aan

membuldikan kcpada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan

seberurnya). Al Wahidi berkata "Para mufassir mengatakan, bahwa

Allah S memperlihatkan kepadaNabi-Nya # (di dalam mimpinya) di

Madinatr, sebelum beliau berangkat ke Hudaibiyyah. Seakan-akan

beliau dan para sahabatnya mencukur habis rarnbut mereka dan

memendekkannya. Beliau lalu memberitahukan hal itu kepada para

sahabatny4 maka mereka pun bergembira dan mengira akan

memasuki Makkatr pada tatrun itu. Lalu ketika mereka kembali ke

Madinatr tanpa memasuki Makkah, omng-orang munafik berkata,
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lDemi Allah, kami tidak mencukur rqnbut kami dan tidak pula

memendekkannya, serta tidak memasuki Masjidil Haram'- Allah lalu

menurunkan ayat ini."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mimpi itu terjadi"'di

Hudaibiyyah ''

Kalimat EJ\QnSan sebenarnya) adalah si/aruntuk mashdar

yang dibuang, yakni 'ds. t:4f $V (kebenaran yang diliputi dengan

kebenaran). Penimpal kata sumpah y*g dibuang, yang ditunjukkan

oleh laam penumpu adalah kalimat firman-Nya, i!Ai'r',:J1";tXi
(fuaituJ bahwa sesungguhnya lmmu pasti akan memasuki Mdiidil
Haram), yakni pada tahun depan. Kalimat 'ifi;6 t-'\ (insya Allah)

terkait dengan sumpah yang disertai dengan kalimat insya Allah. Hal

ini sebagai pengajaran bagi para hamba mengenai apa yang harus

mereka ucapkan, sebagaimana firman-Ny a, 6y"ip$ i*a;t{ $n$5
Xi{A-;<t@ ri6 (Dan iangan setrati-kati konu mengatakan

terhadap sesuaht, "sesungguhnya aht akan mengeriakan itu besok

pdgi," Irecuali fdengan menyebutJ, "fnsyd Allah.') (Qs. AI Kahfi

lt9\:23-24)

Tsa'Iab berkata, "sesungguhnya Allah mengecualikan pada

apa yang Dia ketahui agar paru hamba mengecualikari pada apa yang

tidak mereka ketahui."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Allah & mengetahui

bahwa ada sebagian orang yang ikut bersama beliau ke Hudaibiyyah

akan meninggal, maka pengecualian itu untuk makna ini. Demikian

perkataan Al Hasan bin Al Fadhl.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna 'ftlitj-oladalah tii
tur ,r.f, (sesuai dengan kehendak Allah). 

t,:.

Abu Ubaidah mengatakan, bahwa L! berrnakna !1, yA*i iA\1
trr lapabila Allah menghendaki) ketika memperlihatkan itu kepada

Rasul-Nya.
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Mawlrub-nya 3ry( (dalam keadaan aman) karena sebagai

haal (kekrungan kondisi) dali fa' i l'iJiiA (t 
"lrw 

a s e s ungguhny a kamu

pasti alcan memasuki). Demikian juga 'itlgr'&i3'6i1 (dengan

mencuhtr rambut kepala dan mengguntingnya), yakni dalam keadaan

aman dari musuh, dan dalam keadaan sebagiannya mencukur rambut

kepala dan sebagian lainnya memendekkannya, ini khusus bagi kaum

laki-laki. Mencukur lebih utama daripada sekadar memendekkan,

sebagaimana ditunjuld€n oleh hadits shahih yang menyebutkan

bahwa Nabi $ memohonkan ampunan hingga tiga kali bagi orang-

orang yang mencukur rambut mereka, dan satu kali bagi orang-orang

yang hanya memendekkannya, yaitu ketika ada yang berkata kepada

beliau, "Juga bagi yang hanya memendekkannya." Jadi, saat itulah

beliau pun mendoakan, Ci4) fiuga bagi yang

Kalimat 6;16{ @edang kamu tidak merasa tafut) berada

pada posisi ttoslub sebagai haal $eteraagan keadaan), atau sebagai

kalimat permulaan. Di sini terkandung penegasan karena telah

didahului oleh kalimat <-g( (dalam keadaan aman).

W'{(# (maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu

ketahut) maksudnya adalah kemaslahatan dalam perjanjian damai

yang tidak kalian ketahui, dan mudharat terhadap orang-orang lemah

dari kaum mukrnin bila kalian memasuki Makkah pada tahun

Hudaibiyyah ini. Kalimat ini di-'athf-kan kepada 'o:r--b, yakni

membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, maka

Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketatrui.

0,# <'41i:r u'J3ri (dan Dia memberikan sebelum itu

lremenangan yong dekat) maksudnya adalah, lalu di balik tidak
jadinya kalian memasuki Makkah seperti yang telatr diperlihatkan

u Mutt$aq'alaih.
HR. Al Butfiari (1727) dan Muslim Q1946) dari hadits Ibnu Umar.
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kepada Rasul-Nya (di dalam mimpinya), Allah memberikan

kemenangan yang dekat. Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa itu
adalatr perjanjian damai Hudaibiyyah. Ibnu ZaLd dffi Adh-Dhahhak

berkata, batrwa itu adalah penaklukkan Makkah. Az-Ztfrri berkalq,

"Tidak ada kemenangan di dalam Islam yang lebih besar daripada

perjanjian damai Hudaibiyyah. Yang mana dalam dua tahun itu (gejak

perjanjian damai ini), banyak sekali orang-orang yang masuk Islam,

tidak pernah te{adi sebanyak itu sebelumnya, karena jumlah kaum

muslim di tatuur keenam, yaitu tatrun terjadinya perjanjian darnai

Hudaibiyyatr, sebanyak seribu empat.ratus orang, sementara pada

tahun kedelaparq jumlah mereka sebanyak sepuluh ribu orang.

ts3{t 5r!6J:"lsiiiL (Dialah yang mengutus Rasul-Nya

dengan membawa petunjuk) maksudnya adalah pengutusan yang

disertai dengan pehrqiuk. ;iX *-y (dan agama yang iaq) maksudnya

adalah Islam. 4/rtli1t,,,hgi (agar dimenangkmt-Nya terhadap

semua agama) maksudnya adalah ditinggikan-Nya di atas agama-

agama lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh penegasan kata jeuis.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa adalah agar

dimenangkari-Nya Rasul-Nya.

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan alformdulillaah, itu
benar-benar telah terjadi, karena agama Islam memang di atas semua

ag{rma dan para pemeluk agarna lainnya tunduk kepadanya

ti, ij.$U$ (dan cuhtptah Allah sebagai saksi). Huruf
dhaa' di sini sebagai tambahan, sebagaimana pemah dijelaskan

beberapa kali, yakni cukuplatr Allah sebagai saksi aras kemenangan

ini, yang telah dijanjikan kepada kaum muslim, dan atas kenabian

Nabi-Nya $.
;'iJ;t"t* (Muhammad itu adalah utusan Altah).l-atazcr 3*

adalalr mubtada', dmt itiJ;, sebagai khabar-rya- Atat latazh 'i:.j
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sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang, sementara itiJ;"3 sebagai

badal darinya.

Pendapat lain menyebutkan,' bahwa lafazh ""* adalah

mub t ada',sementara ii 3;'3 sebagai na' t -ny a (sifatnya) -

#ir-lg (dan orang'or(mg yang bersama dia) di''athf-kan

kepada mubtada', dan l&abar yang setelahnya. Kalimat ini

menerangkan kalimat yang menyebutkan tentang kesaksian Allatr bagi

Nabi $ dan orang-orang yang bersamanya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah para

peserta Hudaibiyyah.

Pendapat yang lebih tepat adalatr yang mengartikan secara

umum.

t(KtJ;*b1 @datah keras terhadap orang-orang kafir)

maksudnya adalah keras terhadap merekq sebagaimana singa

terhadap bunrannya ir3;1 Uentut jarnak \# (keras).'#{6 Qetapi

berkasih sayang sesama merefta), yakni saling mencintai dan saling

menyayangi . 5;3, adalah benhrk jarnak dari'l'-,i. Maknanya yaitu,

mereka sikap keras terhadap oftmg-orang yang

menyelisihi agqrna mereka" dan menampakkan kasih sayang serta

kesantunan terhadap orang-orang yang memeluk agtrma mereka.

Jumhur membacar-rya {fu,l dan {tTJ, karena dianggap sebagai

lchabar dari maushut (;r$q, atau khabar untuk 'ti a*rapa yang di-

athf-kar kepadany4 sebagaimana tadi disinggung.

Sementara itu, Al Hasan membacanya dengan nashab 1it.*-s'l
aan ir;;il tcarena dianggap sebagai haal atau pujian. Berdasarkan

qira'ah iri, Htabar-nya adalah f*.K:;.{i (tramu lihat mereka ruht

dan sujud), yakrii kamu saksikan mereka dalam keadaan ruku dan

zujud. Sedangkan berdasarkan qira'ah jumhur, maka kalimat ini

(yakni (*,K3 ;i$ sebagai khabar lainnya, atau kalimat permirlaan.
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(*5;"\'i 5'a;q- (mencoi lcmtmia Allah dan keridhaan-

Nya) maksudnya adalatr mencari pahala Allah bagi mereka dan

keridhaan-Nya atas mereka. Kalimat ini sebagai Hwbar ketika

berdasarkan qira'altjumhur, atau berada pada posisi nashab sebagai

haal dari dhamir tli;. O"*ikian juga kalimat ;1;*r;4 iU
,Ai (tanda-tanCa merefta tampak pada nrufta mereka dari beftas

suiudl.6jtr aaalatr "^;y,l (tanda). Ada dua logat atau aksen mengenai

lafazh ini, yaifu dengan madd dan tanpa madd, yakni: tanda-tanda

mereka tarnpak pada dahi mereka kare,na bekas zujud di dalam shalat

dan banyaknya beribadah pada malam dan siang hari.

Adh-Dhahhak berkata "BiIa seseorang begadang, maka

paginya akan tampak kuning. Oleh karena itu, Allah menjadikan ini

sebagai tanda."

Az-Zvhi berkata, "Di antara anggota-anggota zujud, maka

wajah merekalah yang tampak sangat putih pada Hari Kiamat kelak.-

Mujatrid berkata, "Makzudnya adalah kekfiuqruan dan

ketundu*Jcan."

Pendapat yang pertarla yalari tampaknya tanda itu karena

banyak sujud, dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair dan Malik.

Ibnu Jarir berkata, "Makzudnya adalah kesantunan-"

Al Hasan berkata, "Bila engkau melihat mereka seperti sakit,

maka sebenamya mereka tidak sakit"

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah kecerahan pada

wajah dan tampaknya cahaya padanya. Demikian perkataan Suffan

Ats-Tsatri.

Kata penunjuk illrjt (demiffianlah) menunjukkan sifat-sifat

mulia yang telah disebutkan. Kata ini sebagai mubtada-, dan Hwbar-

nya adatah 'S;$iC# $ifat-sifot merelca dalam Taurat'1, yakni sifat-
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sifat mereka itu, sebagaimana yang telah digambarkan di dalam

Taurat.

,. E{)O 
-}7tr1dan sifat-sifat merelra dalam Injit), pengulangan

kata.!3ir ini untuk menarnbah penegasannya' dan untuk memfokuskan

perhatian kepada keasingannya, dan bahwa berlaku perumpamaan

padanya mengenai keasingannYa.

,{+ d tif Oou" seperti tanaman vang mengeluarknn

tunasnya...) adil kalimat permulaan, yakni mereka itu seperti

tanaman.

' s,r.t, pendapat menyebutkan, bahwa ini adalah penafsiran

iryi, karena fianggap sebagai kata penunjuk yang belum jelas karena

tidak menunjukkan sifat-sifat yang telah disebutkan.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini sebagai khabar da1j

kalimat *+iid it$ @*, sifat-sifat mereka dalam Iniil), yakni: dan

sifat-sifrt mereka di dalam Injil seperti tanaman.

At Farra berkata, "Ada du4 pemaknaan mengenai ini. Bila mau

Anda boleh mengatakan V,it O}igt'S;Ai AW 0{i (demiaanlah

sifat-silizt mereka dalam Taurat dan sdat-sifat mereka dalam Iniit),

yakni seperti sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Al Qur'an.

Jadi; qira'ahnya waqaf padalafazh ,B$. Bila mau Anda juga boleh

mengatakao's;;$,tw (demiwanlah sifat-sifat mereka dalam

Taurat), kemudian dimulai lagi 6*,*iA llft (dan sifat-sifut

mereka dalam Injil seperti tanaman)."

Jumhur membacanya isltdengan suhnpada huruf thaa'.

Ibnu Katsir dan Ibnu Dzakwan membacanya dengan fathah

r(tsr.
Anas, Nashr bin Ashim, dan Yahya bin Wutsab membacanya

6G3, seperti irloi.
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Al Jahdad dan Ibnu Abi Ishaq membacanya"irS,tanpa huruf
hamzah. Semua ini adalah macam-macam logat atau aksen unfuk

lafazh ini.

Al Akhfasy dan Al Kisa'i berkata, *frLi artrnya 1-i"
(ujungnya)."

Al Farra berkata, K:ub--:r;i # - Lt'rt G3 adalah apabila pohon

itu muncul atau tumbuh."

Az-Zajjai berkata, "iib'6 Vulr*i iJq'{t'i (mengeluarkan

tunasnya)."

Quthrub berkata, "tt3Jt adalah bulir."

Diriwayatkan dari Al Farra juga, dia berkata, "Maksudnya

adalah bulir."

Al Jauhari berkata, ",r>r:St9 L:tlt t"t t (too* pohon dan

tanaman), bentuk jamaknya Lilt "t:"2't'.;t&1 artinya e:J"J LF (t"oat
tanaman itu keluar)."

i,36 (maka tunas itu menjadikan tanaman itu
maksudnya adalah menguatkannya, menopangnya,

mengokohkannya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, tunas itu

penguat tanaman.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa tanaman itu tunasnya kuat.

Di antara yang menunjukkan bahwa funas mengeluarkan tanaman

adalah ucapan penlair berikut ini:

,At orti r*\i;t a?r*:&'fute"1
"Tunas itu mengeluorkan di atas tanah, pepohonan dan tanaman

buah-buahan yang bermacam-mdcam."

tuat)
dan
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Jumhur membacanya :,ir(i, dengan madd. Sementara itu, Ibnu

Dzakwan, Abu Haiwatr, dan Humaid bin Qais membacanya secara

q as hr (tanpa madd) l4)b1.

Al Farra berkata, "Dikatakan $if - 'o$r - 6yj i:r];T apabila at-ji

(aku menguatkan si fulan)."

iffi, (latu meniadi besarlah dia) maksudnya adalah,

tanaman itu menjadi tebal setelatr sebelumnya tipis. ;qrj li t;#
(dan tegak lurus di atas polalorya), yakni tegak di atas tangkai-

tangkainya. 'OrjJit merupakan bentuk jamak dari Ut-:'. Qanbul

membacany a *2"i., dengan hamzah ber-sulam.

'f$l$ (tanaman itu menyenanglcan hati penanam-

penanamnya) maksudnya adalah, tanaman ini membuat senang

penanamnya karena kekuatannya dan keindahan tampilannya. Ini

parumpamaan yang diberikan Altatl S tentang para satrabat Nabi $,
dan pada mulanya mereka berjumlah sedikit, kemudian bertambah

banyak dan bertarrrbah kuat seperti halnya tanaman, karena pada

mulanya lemah, kemudian bertambah kuat sedikit demi sedikit hingga

menjadi kokoh.

Qatadah berkata, "Perumpamaan para sahabat Muhammad $
di dalam Injil adalatr, akryr keluhr dari suatu kaum yang

menumbuhkan tanaman, serta menyuruh kepada kebaikan dan

mence gah kemungkaran. "
Allah & lalu menyebutkan alasan diperbanyaknya para sahabat

Nabi $ dan penguatan mereka, '-r€{5t6.U;4.(karena Altah hendak

menjenglrcllran hatt orang-orang kafir [dengan kehtatan oranS'orang

muloninJ), yakni Altah memperbanyak dan menguatkan mereka agar

mereka menimbulkan kekesalan orang-orang kafir. Huruf laam di sini

terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni: Allah melakukan itu agar

orang-orang kafir kesal.
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w Gv "# & *tt*fr t#; rltt; 'u-$i sl '-ii' (.Euatt

menjanjilran kepada orang-orang yang beriman dan mengerjaknn

amal yang shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar)

maksudnya adalah, Allah & menjanjikan kepada mereka yang

bersama Muhammad $, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa

mereka dan memberikan pahala dengan memasukkan mereka ke

surga, yaitu nikmat yang paling besar dan anugerah yang paling

agung.

Ahmad dan Al Baihaqr dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka menyembelih hewan Kurban pada

hari Hudaibiyyah sebanyak tujuh puluh ekor unta, tatkala mereka

terhalangi unhrk mendatangi Baitullah, maka mereka pun merasakan

kerinduan seperti kerinduan terhadap anak."

AI Hasan bin Suffan, Abu Ya'14 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Ibnu Qani', Al Barudi, Ath-Thabalani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan --dengan sanad yang dinilai iayyid oleh As-suyuthi-

dari Abu Jum,ah Hanidz bin Sab" dia berkata, crr{ku bertemu

Rasulullatr * pada permulaan siang dalam keadaan kafir, dan aku

bertemu lagi dengan beliau pada a}fiir siang dalam keadaan muslim'

Berkenaan dengan kami turunl ah ayat, ,&j'i4'ahl3u.f7t @""

lralau tidaHah karena lawJaki yang mubnin dan perempuan-

perempuan yang mulonin). Kami berjumlah sembilan orang, yang

terdiri dari tujuh lelaki dan duaperempuan."

Dalarn riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan: Kami tiga orang

telaki dan sembilan orang perempuarr.8s

t5 Sanadnyaiayyid.
Disebutkan bf"i, Al Haitsami dalan Maimo''Az-ba'id ('lll07), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan drua sanad. Para perawinya pada salah

satu sanadnya tsiqah semua.".

Disebutkan jogu oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41193, dan dia

menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim.
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Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny ", $iu i|Lr,"#) Lhl\u,$t @o"

lralau tidaHah karena laki-laki yang mulcmin dan perempuan-

perempuan yang mukmin yang tiada knmu ketahui), dia berkata,
,,Ketika mereka menolak Nabi #. &jfrs (bahwa knmu akan

membunuh mereka), yakni karena kalian dianggap akan membunuh

mereka. W;j (sekiranya merelm tidak bercampur baur), yakni

seandainya orang-orang kafir itq tidak berbaur dengan orang-orang

mukmin, niscaya Allah mengadzab mereka dengan adzab yang pedih,

yaitu kalian membunuhi mereka."

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Sahl bin

Hunaif, dia berkata: Dalam peristiwa Shiffrn kalian menuduh diri

kalian. Tapi sungguh kami telah menyaksikan diri kami dalam

peristiwa Hudaibiyyah -yakni 
perdarnaian Hudaibiyyah- antara

Nabi # dengan kaum musyrik. Seandainya kami memandang

perlunya perang, tentu kami berperang. Umar datang kepada

Rasulullah. # dan berkata, "wahai Rasulullah, bukankah kita berada

di atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas kebatilan?

Bukankah oftulg-orang yang mati di antara kita akan masuk surga dan

orang-orang yang mati dari mereka akan masuk neraka?" Beliau

menjawab, o)i. (Tentu). IJmar berkata lagi, "Lalu mengapa kita

mengalah dalam agama kita dan kembali pulang, padahal Allah belum

memutuskan antara kita dengan mereka?" Beliau pun bersabda, ';rjj.t ti

r';:J lirr €:;r;-g-li ,|lr J;) il,?Ht (wahai Ibnu Khaththab,

sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-

rryiatranht selamarrya). Umar pun kembali dengan kesal, karena dia

tidak sabar. Umar pun menemui Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu

Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, sedangkan mereka'di atas

kebatilan?" Abu Bakar menjawab, "Tentu-" Umar berkata lagi,

"Bukankah orang-orang yang mati di antara kita akan masuk surga

dan orang-orang yang mati dari mereka akan masuk neraka?" Abu
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Bakar menjawab, "Tentu.' Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita

mengalah datam unxian agama kita?" Abu Bakar berkata "Wahai

Ibnu Khaththab, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah, dan Allah

tidak akan menyia-nyiakannya selamanya." Lalu turunlah surah al
Fath. Rasulullah # kemudian mengutus orang untuk memanggil

LJmar, dan beliau pun membacakannya kepadanya. Umar berkata"

"Wahai Rasulullah, apakatr benar itu kemenangan?" Beliau menjawab,

'g* (Ya).86

At-Tirmidzi, Abdullah bin Ahmad dalam Zmra'id Al Musnad,

Ibnu Jarir, Ad-Daraquthni dalam Al Afrad,Ibnu Mardawaih, dan Al

Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-shifat meiwayatkan dari ubay bin

Ka'b, dari Nabi $, mengenai firman-Ny4 6;!1",e?;i:i$ @":
Altah mewajibkan kcpada mereka kalimat talwa), beliau bersabda, X

ht if aif ([yartu kalimotJ laa ilaaha illaltaah [tidak ada tuhan yang

haq selain Allahfi. Dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Qaz'ah.

At-Tirrddzi berkata setelah mengeluarkan hadits ini, "Hadits

gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya." Demikian

juga perkataan Abu Zur'ah.87

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti dari Salamah bin

Al Akwa s@ara mwfu'.

Diriwayatkan menyerupai itu oleh Abdurrazzaq, Al Firyabi,

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Asma'

wa Ash-Shrfat, dai Ibnu Abbas.

u Mutt$aq'atath.
IlR Al Bul&ari (3812) dan Muslim (l4ll).

. n shahth.
IIR. At-Tirmidzi (3265); Ibnu Jarir Q6166); dan Ahmad dalatn Musna&tya dari

tambahan analurya, Abdullah (5/138).
Disebutkan oleh Al Albani dalarn ShahihAtTirmi&i.

TAFSIR FATHUL QADIR 453



Ib,nu"Abi Hatim dan Ad-Daraquthni dalam At Afrad juga

meriwayatkan senrpa itu dari Al Miswar bin Makhamah'

Diriwayarkan juga serupa itu dari sejumlah tabi'in'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny* q-ft U-i1i{6'ifi 4'r2'il ltrtungguhnya Allah aknn

membufuikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan

sebenarnya), dia berkata, "Maksudnya adalah masuknya Muhammad

dan kaum mukminin ke Masjidil Haram dalam keadaan bercukur dan

memendekkan rambut."

Disebutkan dalam. Ash-Shabibain dan tainnya banyak hadits

tentang doa beliau $ trntuk orang-orang yang mencukur habis

rarnbutnya den yang memendekkannya, diantaranya adatah yang telah

kami singgrrng tadi. Hadits itu terdapat dalarn Ash-Shabibain dari

hadits Ibnu Umar, dan ada juga hadits yang berasal daxi Abu Hurairah'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya +;3 A ?A Qanda-tanda mereka tampak pada muka

mereka),dia bed52t4 "sesungguhnya itu bukantah sesuatu yang dapat

mereka lihat, akan tetapi tanda dan karakter keisalaman serta

kekfiugnrannya"

rvruuammaa bin Nashr dalam Ash-Shataft, Ibnu Jarir, Ibnu A1'

Mnndzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam sunan-rrya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata,

"Maksudnya adatah karakter yang baik.'

Ath-Thabamai dalam Al Ausath dan Ash-shaghir, serta Ibnu

Mardawaih meriwayatkan --dengan sanad yang dinilu hasan oleh

As-Suyuthi- dari ubay bin Ka'b, dia berkata: Rasutullah $ bersabda

mengenai firman-Nya, 'j5 je.+-t 4 iA $anda-tanda
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mereka tampak pada mia mereka dari belas suiufil, belian UersanAa

*Ui, et-\St qrattul cahaya poda Hari Kiamat).88

Al Bukhari dalam Tarildt-nya dan Ibnu Nash meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, dia berkata, *(lvlaksudqra adalah)

warna putih yang menghiasi wajah mereka pada tlari l(iarnat-"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas , " $i$t1!,lsi 3$; (Demtktantah sdat-

sifat mereka dalam Taurat) maksudnya adalah tanda mereka yang

tertulis di dalam Taurat dan Injil sebelum Allah menciptakan langt

dan bumi.'

Abd bin H,maid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, den Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Anas, mengenai firman-Nya, ffi'A6
(ltaitu seperti tanaman yang mengeluarlan tuna.vyla), dia berkat4

"(Maksudnya adalatr) menumbuhkan tunas-tunasnya"

tt Sanadnya dha'if.
Dikeluarkan oteh Ath-Thabarani dalam ,,{ sh-Shaghir Of222).
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Maima' (1llW), dm dia

menyandarkannya kepada Ath-Thabarani dalarn Ash-Shoghir dfr Al Aasath dia
berkat4 "Dalam sanadnya terdapat Rawwad bin Al Jarrah yang 'linilai tiqah oleh
lbnu Hibban dan lainnya ftrmun dinilai dha'if olehAd-Daraqutni danlainn5;a-"

Saya katakan: Ibnu Rawwad menurut Al Hafizh dalamr At-Tqrib, "Sha&q
(sangatjujur), namun hapalannya kacau di akfiir usianya"

Selain itu, dalan sanad yang terdapat dalaurn Ash-Shaghirtrrdrrg. Abu Ja'fa Ar-
Razi, perawi yang shaduq, namun hapalannya buruk.
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ST]RAII AL IIUJURAAT

Surah ini terdiri dari delapan belas ayat. Strah ini adalah suratr

Madaniyyah

Al Qurthubi mengatakan, batrwa ini berdasarkan iima'.

Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas,Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubur, batrwa surah ini
diturunkan di Madinah-

U'Kt i,y:a i:if :rbt:t fi, uj &t; iii rjlri'r-fi W-

'#ssrffi{w,("'"$i$i ll t'
ial9l"

{ ;,Y'{G fr 6 4a-1p; 16 ;;X ii,t r#
:7' - tr? -z --nt2 gi,tt O-2e o9

-".5( al- i fi ;fr -+ #fi '6r*-t- ji SLGD'o;;;

oSey iE Xrr i;";: A UA'r; fi ffi '6i
6j4;,-r "#U rli:fi $i o- 6X;,q
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'"_5i W_@ u, :jt xv fr G ss AL-e &

Gfc
1;?5 rt:i?,ti *;' Ji'G# V'$r6 rr; o\$5t1-

"Kr-y,j ;ifi J;.,'#."6|1,,l/15@ ar+i A1 ti

" Hai orangarang yarrg berinan; ianganldh kamu mendahului

Allah dan Rosut-Nya dan bertahwalah kepada Allah. sesungguhnya

Allah Maha Mendcngar lagi Malro Mengetahul Hai orang-orang

yang beriman, janganlah hanu meninggihon sunromu lebih dari

suara NabL danianganhh kamu berhata padanya dengan suara

keras sebagahruna kerasnya (suara) sebagian kamuterhadap

sebagian yang lain, srquya tidak menghapus (pahala) amalanmu

. sedangkan kamu tidak menyadai sesungguhnya ofang-orang yanS

merendahkan suaronya di sisi Rosalallah, tnereka itulah orang-

orang yang telah dir$i hati meteha oleh Atlnh untuk bertakwu Bagi

mereka unltunan dan pahalayang besat sesungguhnya orang-

orang yang ruemanggil kana dafi luat kamar(mu) kebanyakan

mereka tidak mengertL Dan kalau sekhanya mcreha bersabar

sampai kamu keluar menemui mereka, sesangguhnya itu adalah

lebih baik bagi mereha, dan Allah Maha Pengampun lngi Maha

Penyayang. Hai orang+tang yang beriman,iika datang kepadamu

oranglasik membawa suatu betita, maka perilcsalah dengan teliti,

agar kamu tidak neninqakan suatu mwibah kepada suatu kaum

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal
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atas perbaotanma itu Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan

kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam

beberapa urusan, benar-benarlah kunu akan ruendapat kesusahan,
- tetapiAltah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan

menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta meniad.ikan kamu

benci kepada kekeftran, kefasikan dan kedwhakaan. Mereka itulah

orang-orang yang mengikutiialan yang lutus, sebagai karunia dan

nikmat dari Altnh. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Biiaksana." (Qs- AI $uiuraat [49]: 1-8)

Firman-Ny4 -*5$1a!aifi{W(.ir51(Ji- (hai orans-

orang yang beriman, ianganlah lamu mendahului Allah dan Rasul-

Nyo).Jumhur membacanyu 1;.i,, dengan dhammah pada huruf raa'

hal ini:

pertamai Ini adalah Ji't muta'addi ftata kerja transitif;

memerlukan objek penderita) yang maful-nya (objeknya) dibuang

dengan maksud menggeneralkaq atau membiarkan maful-nya dengan

memaksudkan fi't itusendiri, seperti ungkapan ,P'$ (dia memben)

d* i# F (aia menatran)-

Kedua: Ini adalatr fi'l lazim (intansitif; tidak memerlukan

objek), seperti 
-aij dan'aii (menghadap). Namun kemungkinan ini

diselisihi oleh qira'att Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, dan Ya'qub t'itr,
dengat fathah padahuruf raa', qaaf, dan daal -

Al wahidi berkat4 *'?:r-idi sini brakni Vi'lbermakna 
'?:rJt

(maju; menghadap), dan ini adakihy''l lazim (intransitif)'"

Abu Ubaidah berkata, "Orang Arab biasa mengatakan in l
c\\ ,;ri-1;iJ l'-,)i g:*j-d,c, yakni jangantah engkau. mendahului

perintah dan larangan imam serta orang tua. Ifu karena maknanya

adalah, janganlah engkau maju sebelum perintatr mereka dan sebelum
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larangan mereka. il-)i gt6- E mengungkapkan tentang irurm, bukan

tentang apayang di hadapan omng."

Makna ayat ini adalalL janganlatr kalian me,mutus perkara

tanpa ketetapan Allah dan Rasul-Nya" dan janganlah kalian tergesa-

gesa

Pendapat lain menyebntkarq batrwa yang dimakzud dengan

makna p)Lj 'rg4 i;;.adalah dengan kehadiran si fulan, karena apa yang

dihadiri oleh seseorang adalah {16-,rt (ai naaapanrya).

'n|'t::'t; (dan bertakwatdt kepada Allah) dalam segala unrsan

kalian. Termasuk juga tentunyadalam hal tidak mendahului Allah dan

Rasul-Nya

Allah lalu menyebutkan alasan perintah takwa itu dengan

firman-Nya, S -i,i'ty(sesungguhnya Allah Malta Mendengu) setiap

pendengaran,ap {tos, Malu Mengetahuf) setiap pengetahuan

6t *t6 -&fiW{W651eV, (noi orutg-orans vans
beriman, janganlah kamu meninggikan suoratm, lebih dori suara

Nabi)- Kemungkinan makzudq'a adalah meninggilon suara yang

sebenarnya" karena hal ifir menunju*kan ketidaksopanan dan

ketidaklrormatan, sebab merendahkan $ura dan tidak

meninggikannya termasuk sifat pengagrmgan dan penghormatan-

Kemungkinan juga maksudnya adalah larangan banyak bicara dan

membuat kegaduhan. Kemungkinan yang pertama lebih tepat-

Maknanya adalalL janganlah kalian meninggikan suara kalian hingga

melebihi tingginya suaraNabi $.
Para mufassir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah

Nabi * dan menghormatinya, serta tidak

memanggilnya seperti panggilan antar sesama mereka

e4-?+1i,6Sg1'lvii{; @on iangantah kamu

berlrata padanya dengan sucra keras sebagaimuta kerasrrya [suuoJ
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sebagian knnu terhadq sebogian yang lain) maksudnya adalah,

janganlah kalian mengeraskan suara apabila berbicara dengannya

seperti kebiasaan kalian bila sedang berbicara antara sesama kalian.

Az-Z,anaj berkatq *Allah memerintahkan mereka untuk

memuliakan Nabi-Nya, merendahkan suara apabila berbicara dengan

beliauo serta berbicara dengan sopan santun kepada beliau."

Pendapat tainnya menyebutkan, bahwa maksud firman-Nya"

S;n'ii:#{j @ani&ganlah kamu berkata padanya dengan suara

lceras) adalalu jangan kalian berkata, :'Wahai Muhammad," akan

tetapi, "Wahai Nabi Allah," atau'owahai Rasulullah," sebagai bentuk

penghormatan baginya

Huruf kaof tpada kalimat ,i.fi Ao"a" pada posisi nashab

sebagai nq't dlrri mashdaryang dibtia',g, yakni '3-"r; * lb'*
;all- ldengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian

ierhadap sebagian lainnya).

Maksud "meninggikan dan merendahkan suara" dalam

perkataan ini bukan dengan cara meremehkan" karena cara itu berarti

kufir, tapi maksudnya adatah suara itu tidak cocok untuk orang yang

kedudukannya harus dimuliakan dan diormati.

Kesimpulan: Larangan di sini terkait dengan beberapa hal:

Pertanc Larangan mendahuluinya dengan apa yang tidak

diizinkan untuk dibicarakan.

Kedut: Laraogan meninggikan suara hingga melebihi suara

beliau, baik ketika beliau bebicara dengannya maupun dengan orang

lain-

Ketiga: Tidak keras dalam berbicara dengan beliau dan harus

sopan santun terhadap beliau, karena pembicaraan yang nyaring hanya

terjadi di antara pihak-pihak yang setara dan sejajar, YffiE tidak ada

kelebihan pada salah satunya untuk diagungkan dan dihormati.
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Allah & lalu menyebutkan alasan itudengro beffirmm, Gol
'{G 

Gupaya tidak menghapus [palutal amaluan)-

. Az-Zajjaj berkata, *6JtS15o1 pe*iramva: '5jsn4

€-Al(supaya hapus fpuftAut amalanmu), )rakni 
-bJi 

(seninega

hapus). Jadi, huruf laam |lrri adalah yang menetrykm, tukm yang

menunjukkan kejadian." Demikian 5rang rtikltakpnqra- Alasan ini

benar ur:tuk larangan, yakni Allah melarang kalim berbicra keras

ftepada beliau) karena khawatir mengfuapus (amal kalirn] eu alasan

pelarangan, yakni j*g4e kalian berbicara ki:ras (kcpada beliau),

karena dia bisa menyebabkan penghapusan-

Jadi, pendapat Az-Zaiai mengarah kqnda maksrd yang

kedua, bukan maksud yang pertama

Kalimat lr*":'"I;XL Gedotgfrot koru fituk 
"'enyadoD

berada pada posisi nastub sebagai haal (k*szmrgq kondisi)- Di sini

terkandung peringatan keras dan ancaman besar-

Az'7-ayaj berkat4 "'a#.1;i1j hxkm sseorang

menjadi kafir dalam keadaan tidak tahu, karena ormg ymg kafir tidak

menjadi mukmin kecuati karena dia me,milih keimman atas

kesadarannya, maka demikian jqga seorang kafir tidak miadi kafir

dalam keadaan tidak sadar."

Allah & lalu memotivasi agar melaksanak'n perimUNy4 51

;'Ui3't+ #;1'ot*-'n-5i @esmguhnva or@ry<rr-etg - vm'g
merendahlcan suaranya di sisi Rasululloh). Asal matna 

t"uitadatah

pengurangan dari segala sesuatq diantararya peqgurmgm vohrme

suara.

€A;;;i'ffr 'r;i'"-Si,x{i (mereka itutah ora'*<ro's v@'s

telah diuji hati mereka oleh Allah wtutk bertabta)- Al F4'a berlffi4

"Membersihkan hati mereka rmtgk krtalm,a, senagpimm menguji

emas dengan api, lalu keluarlah yang baiknya dai ymg hnukn:ra, dan
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jatuhnya kotormnya" Dernikian juga yang dikatakan oleh Muqatil,

Mujahid, dan Qatadah.

AI Akhfasy berkata, "(Maksudnya adalah) mengkhususkannya

unttrk tal(wa"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

membersihkannya dari segala keburukan.

Pendapat lain menyebutkaa, bahwa maksudnya adalah

melapanglanny4 yaitu dari H-lti 'r>3& yangartinya aku metebarkan

kulit.

Abu Amr berkata' *$egala sesuatu yang engkau upayakan'

berarti'eLL."

Huruf taam pada kalimat Iti;i;tttetkait dengan kalimat yang

dibuang, yakni layak unhrk taloila, seperti ungkapan tt-3- d*'c-Ji
(engkau layak rmtuk anu). Atau untuk menunjukkan alasan yang

berfirngsi sebagai keterangan sebab, seprti ungkapan ir')tfi-+
(aku mendatangimu untuk melaksanakan kewajiban), yakni supaya

kedatanganku menjadi sebab petaksanaan kewajiban'

lg,frt2.;;:fr (bast mereka amwnan dan pahala yang

besar) maksgdnya adalah mereka ittf bagl mereka Kalimat ini

merupakan fi:tnbs lainnya unt,k kata penunj"k t4{jt' Bisa juga

sebagai kalimat permulaan yang menerangkan apa yang disediakan

bagi mereka di akhirat.

<.,Jfi-{'ifrU\ egl fii n-ei'6a-!,iy (sesungguhnva

orang-or(mgyurg memanggil komu dari luar lamar[muJ kebanyakan

mereka tidak mengertf) makzudnya adalatl serombongan orang dari

bani Tamim, sebagaimana riwayatrya akan dikemukakan nanti (di

akhir pembahasan bagran w). ,#rt-sf; ValKri di tuar kamar dan di

bat]t<nra
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'crrjiit adalah bentuk jamak dari "-rifi.seeerti butlX bentrk

jamak d;'25:j dan brijllr bentuk jarnak dari;ii!t-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa -trJijil adalah bentuk

j*rrak drrri"je, dal',ji,il adalah bentuk jamak dani;;' Jadi, ini

adalatr bentuk jalrrak dari jamak .'rlat adalah bagian dari tanah"yang

dibatasi oleh dinding yang mengslilinginya Ini adalah bentuk iJ+to

yang benn "\"-'r|fr.
Jumhur membacanya --i:L\ dengan dh'ommah pada huruf

jiim.

Abu Ja'far bin Al Qa'qa' dan Syaibah membacanya dengan

fathah secara tufhlif ltlt;zii\.
Ibnu Abi Ablah membacanya dengan men-szhrz-kannya

1i:rliiq.
Itu merupakan macam-Encam logat atau aksenyang berbeda.

I.atazfr-b p"dakatimat fiu-wtr*-permulaan dari tapal, dan

tidak ada alasan untqk mengalihkannya dari penetapannya untuk

makna ini.

5jr;'-{'{i,U (kebanyakan merekn tidak mengerti) karena

didominasi oleh kejahilan dan p.lsmsingan pada tabiat mereka

;fr fA SA AL'€j g6'i1 l; (dan katau sekiranva mereka

bersabar sampai ftannu kcluar menemui mereka, sexmgguhnya itu

adalah lebih baik bagi mereka) adalah" seandainya

mereka menunggu keluarmu dan tidak tergesa-gesa memanggil, maka

itu lebih baik bagi agama dan keduniaan mereka, karena dalarn hal itu

terkandung penjagaan etika yang baik terhadap Rasulullah I dan

pemeliharain sisi kemuliaan beliau, serta pengamalan dari

pengagungan dan penghormataan yang berhak beliau peroleh.

' Suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka datang untuk

meminta pembelaan mengenai para tawanan, lalu Rasulullah *
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membebaskan setengahnya dan meminta tebusan unhrk setengah

lainnya. Seandainya mereka bersabar, niscaya beliau membebaskan.

mereka semua- Demikian makna yang disebutkan oleh Muqatil.

4 3;ibfr$ @n Atlah Malm Pengampun lagt Maha

Penyayang) maksrdnya adalah banyak ampunan dan rahmat-I'{ya, Dia

tidak menghukum omng-oftmg seperti mereka karena kesalatran

mereka dalam beretika yang buruk.

V3::,ti!3-5'5& oygr;,'"$iffi- (hai orans-orans vans
beriman, jika datmg kepadamu orang fasik membav,a suatu berita,

malrn periksalah dengur teliti). Jumhur me'mbacanya ff3, a*i ipt.
Sedangkan Hamzah dan Al Kisa'i membacanya t.,-{ii, dari 'g i$r.

Maksud $3r udotuh me,ncari tahu dan memeriksa, dan maksud i:-Fr
adalah perlahan-lahan serta tidak tergesa-gesa, dan meneliti perkara

yang terjadi hingga terang dan jelas.

Para mufassir mengatakan, bahwa ayat tersebut diturunkan

berkenaan dengan Al U/alid bin Uqbah bin Abi Mu'ait[ sebagaimana

riwayatnya akan dikemukakan di akhirpembahasan bagian ini.

Kalimat ilr?-Wli;; (agu kamu tidak menimpakan suatu

musibah kepada fintu koum tanpa mengetahui keadaannya) maful
lahu, yahi: agar kalian tidak menimpakan, atau: supaya kalian tidak

menimpakan suatu musibah, karena kesalahan orang yang belum

mengetahui dengan pasti dan belum menyelidiki, biasanya karena

kefidak tahuan belalq lantaran dia bertindak tenPa didasari inforrrasi

yang cuktrp. tvtatnarya- Dalam keadaaq tidak mengetatrui perihat

mereka.

Wti:t3lr&;lj# @ang merryebabkan k'anu menyesal atas

perbuatarunu itu) makzudnya adalab karena terhadap

mereka secara kelinr dalam menimpakan tindakan yang salah,

sehingga kamu menjadi menyesal karena tida!< memperhatikannya

secara saksama
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Allah & lalu menasihati merek4 ;fiJ;;'$+.'a1tffi go"
lretahuilah olelunu balwa di kalmgan kamu ada Rasulullah), maka

janganlah kalian mengatakan perkataan yang batil dan jangan tergesa-

gesa menyimpulkan informasi tanpa menyelidiki kebenarannya.

-li 
au" cakupannya menempati posisi kedua maf'ul tJiZy aan

kalimat '#,fWfOKl$'J 
(kolau dia meruruti [kemauanJ kamu

dalam beberapa urusaq bens-benarlah kamu akan mendapat

lrcsusahan) b€rada pada posisi nashab sebagai haal (keterutgan

kondisi) dari dhamir yang t€,rdapat pada 'd4-, atau sebagai kalimat

permulaan. Maknanya adatalL sekiranya dia menuruti kalian dalam

beberapa hal yang kalian sampaikan kepadanya mengenai berita-berita

yang batil, dan kalian kemukakan kepadanya pandangan-pandangan

yang tidak benar, niscaya kalian akan mendapatkan kesulitan.

Maksudnya adalah kelelahan dan kecapaian, serta dosa dan

kebinasaan. Akan tetapi dia tidak menuruti keinginan kalian sebelum

jelas perkaranya bugryq dan tidak bersegera melakukannya sebelum

mempertimbangkannya

'*ii {4L{3-ifr'{-S; (tetapi Allah menjadikan lmmu cinta

kepada keimanan) maksudnya adalatl, Allah menjadikan keimanan

sebagai sesuatu yang paling kalian cintai, atau yang kalian cintai,

sehingga tidak ada yang kalian lalcukan kecuali sesuai dengan tuntutan

kemaslahatan datr tidak tergesagesa, mengorek informasi, serta tidak

meninggalkan penyelidikm

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

mereka ini adalah selain mereka yang pertama. Hal ini untuk

menerangkan terbebasnya mereka dari karakter orang-orang yang

disinggung pertarna tadi.

Pendapat yang benar yaitu, ini peringatan bagi semuanya,

sesuai dengan tuntutan keimanan dan status keimanan yang Allah
jadikan di dalam hati mereka
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Kr$Aie:; (dan meniaditmn iman itu indah dalam hatimu),

bagus karena peturjuk-Nya sehingga mewarnai perkataan dan

perbuatan. {;;db StIiV';{J #y:S (serta meniadikan kamu benci

lrepada lrekafiran, kcfasikan dan kedurhakaan), yakni menjadikan

setiap bentuk kefasikan dan setiap benhrk kemaksiatan tidak disukai

oleh mereka

Asal makna ii -.,it 
adalatr keluar dari ketaatan, sedangkan

'at;*)t adalah j enis kemaksiatan terhadap Allah.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya dalah khusus

kedustaan.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

G):,;:. !1i'iis4i lmereka itulah orang-orang yang mengihtti

jalanyang lurus) makzudnya adalah, orang-orang yang disifati dengan

apa-apayang telah disebutkan itu adalatr orang-orang yang mengikuti

jalan yang lurus. 1$r adalah isliqamah ftonsisten).di atas jalan

kebenaran disertai keteguhan. pari iiuflty*g artinya i:1,,3t 6"t"
cadas).

i'4611;f;; (sebagai karunia dan nibnot dari Allah)

maksudnya adalah karena fadhilah dan anugerah nikmat-Nya.

Maknanya yaitu, Allah menjadikan kalian mencintai apa yang Dia

cintai, dan menjadikan kalian membenci apa yang Dia benci lantaran

karunia dan anugeratr nikmat-Nya kepada kalian. Atau: Allah

menjadikan kalian mengikuti jalan yang lurus lantaran kanrnia dan

nikmat dari Allah itu.

Suatu pendapat menyelutkan, bahwa nashab-nya {.8 karena

diperkiraan adanyafi'l,yakni ?-:&ilt =al 031$ (mencari karunia dan

nikmat).
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+'5t (dan Allah Malu Mengetohui) segala pengetahuan,

iS; (t"Si Maha Biiaksana) dalam segala yang ditetapkan di antara

para harrrba-Nya

At Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Az-

Zubur, dia berkata, '?atang se,rombongan bani Tamim kepada Nabi

$, lalu Abu Bakar berkata 'Al Qa'qa' bin Ma'bad akan ditunjuk

sebagai pemimpin(nya)'. IJmar pun berkata, 'Melainkan Al Aqra bin

Habis yang akan ditunjuk sebagai pemimpin(nya)'. Abu Bakar

berkatq 'Engkau hanya ingin menyelisihiku'. Umar berkata, 'Aku

tidak ingin menyelisihimu'. Keduanya pun bertengkar hingga stura

mereka meninggi. Allah lalu menurunkan ayat, ',frVgi7Et:r-5ifu-

-lnfj,ia$ (Hai orang-or(mg yang berimaa ianganlah kamu

mendahului Altah dan Rasul-Nya....)"t'

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, i;t',si;-iirV*ii
4#5 (lni orang-orang yang beriman, ianganlah kamu mendahului

Allah dan Rasut-Nya), dia berkata, *Mereka dilarang membicarakan

sesuatu mendahului perkataan-Nya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyatr, mengenai ayat ini,

dia berkatq i'(Makzudnya adalah) janganlah kalian berpuasa sebelum

Nabi kalian berpuasa."

Al Bukftari dalam Tuikh-nyameriwayatkan dari Aisyatr, dia

berkata, *Ada orang-ormg yang mendahului Ramadhan dengan

berpuas4 yakni berpuasa sehari atau dua hari sebelum memasuki

Ramadhan, lalu Allah memrunkan ayat, irte-C-:6,VinJ Wti$i(U-
-fljt (hai orang-orang yang beriman, ianganlah komu mendahului

Allah dan Rasul-Nya);'

" shohih.
HR. Al Bdftari (4847).
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Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Aisyah, baSwa ada beberapa orang yang mendahului bulan

@amadhan), mereka berpuasa sebelum Nabi berpuasa, maka Allah

menurunkan ay at, tfiti o-$ fil- 11, o i or ang- or ang yang b e r i man)'

Al Bazz.ar, Ibnu Adi, Al- Hakim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "Ketika

dittnunkan ayat, .Al*t,S'##WiW6;tiW (hoi orang-

orang yang berima4 janganlah kamu meninggikan suaramu lebih

dari suara Nabi), akn berkata 'Wabai Rasulultah. Demi Allatr aku

tidak akan berbicara kepadamu sebagai saudara rahasia''"eo

Dalam sanadnya terdapat Hushain bin urnar, pcrawi yang

dha'if,namun riwayat ini dililatkan oteh hadits yang dikeluakan oleh

Abd bin Humaid serta Al ilakim, dan dia menilainya slwhih,dari jatur

Abu SalamalU dari Abu Hurairall, dia berkata, "Ketika diturunkannya

ay aL ;ni )ii,5 t+ ;f*fit% a$i'll @ ennsgut'ntn or (mg-or ang v ang

merendohkon sucranya di.sisi Rasuldlgh), Abu Bakar berkata, 'Demi

Dzat yar1g telah menunurkan Al Kit&,-.kepadamu, wahai Rasulullah,

aku tidak akan berbicara kepadauru,ikecuali sebagai teman ratrasia

hingga aku berjumpa dengan Allah'."e1 ..:

Al Bukhari, Muslim, darl l4i4nIq meriwal'atkan dari Anas, dia

berkatq "Ketika diturunkanny " uy"i'6j'#*1ff{Wta'u$ie\
,*i* (hai orang-orang yang -berima4 janganlah kamu

meninggikan suaramu tebih dari su(ra Nab) hiogge 'afr{;rt
(sedangtcan kamu tidak menyadqD, sementara itu Tsabit bin

, Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam At Itunil QR96); Al Haitsami dalan Al
Majma' (7/108), dia berkata "Diriwayatkan dleh A'l Bam."-saya'katakan: 

Dalam sanad mereka terdapat Hushain bin umar Al Ahmas,

*oik (riwayatnya ditinggalkan). Demikian perkataan Al Haitsami dan Al Hafiztt

dalarn it-Taqrib, al<^n tJtapi diriwayatkan juga oleh $l Hakim Q462) dari hadits

Abu Hurairalq dia berkaia, "Shahih menurut syarat Muslim." Komentar ini

diseoakati oleh Adz-Dzahabi.l' Tolrln ii 
^yrtelatr 

dikernukakan pada bagiao sebelumnya'

I
j
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Syammas adalah seqrang yang bersuara tinggr, maka dia berkata,

'Akulah yang suka meninggikan suaraku kepada Rasulullah sehingga

hapuslatr amalanku dan aku termasuk ahli neraka'. Dia pun diam _qqia

di rumatrnya karena bersedih, lalu Rasulullah # me6a
kehilangannya, maka beberapa orumg datang kepadanya, talu berkata

'Rasulullah merasa kehilanganmu, ada apa denganmu?' Dia
menjawab, 'Akulah omng yang suka meninggikan suaraku melebihi

suara Nabi, dan berbicara dengan suara keras kepada beliau sehingga

hapuslah amalanku dan aku termastrk ahli neraka'. Selanjutrya mereka
.menemui Nabi $ dan memberitatrukan beliau tentang hal itu, maka

beliau bersabda, '*rlt *t'u $ ,t d (Tidak, bahkan dia termasuk ahli
swga). Kemudian diagrrgrr dalam Perang Al Yamamatr."e

,Masih baoyak hadits-hadits lainnya yang semakna dengan itu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya, rltl --*6'#$1W{ Qangantah kamu meninggitran

sucramu lebih dari suara Nabi), dia berkata, "Ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai

firman-Nya, €A;i:;i'ffr'r{J'"-5( 4j (meretra itutah orang-orang
yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertalotta), dia berkata,

"Rasulullah g bersabda, ,rNi-- i ,F U.\u'ni32 (fermasuk di
antaranya Tsabrt bin Qais bin Syammas)."

Ahmad, Ibnu Jarir, Abu Al Qasim, Al Baghawi,
Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan --dengan sanad yang
dinilai shahih oleh As-Suyuthi- dari jalur Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari Al Aqra bin Habis, bahwa dia menemui Nabi $,
lalu berkata, "Wahai Muhamma<t, keluarkan kepada kami." Namun

beliau tidak menjawab. Dia lalu berkata lagi, "Wahai Muham4p4d,

n Mua{aq'alaih.
HR. Al Bukhari (4846) dan Muslim (l/l l0).

Ath-
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sesungguhnya pujianku adalah bagus dan celaan adalah buruk."

Beliau berkata, hr 3ri (Itu adatah Allah). Lalu Allatr menurunkan ayat,

*}Ll -& a-,6;r?-6-iii'L (Sesungguhrtya orang-orang yang

memanggil kamu dari luar kamar[muJ) (Qs.Al Hujuraat [49]: 4).e3

Ibnu Muni berkata, ccfiku tidalc mengetahui riwayat Al Aqra

yang musnad selain ini."

Diriwayatkan oteh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, Ibnu Abi Hatimm, dan Ibnu Mardawaih

dari Al Bara bin Azib, mengenai firman-Nya, fiinin;"q6-5i('L
o-fftt @esungguhnya orang-orang yang memanggil pamu dari luar

kamar[muJ), dia berkata "seorang lelaki datang lalu berkata, 'wa]rai

Muhammad, sesr:ngguhnya pujianku adalah baik, dan sesungguhnya

celaanku adalah buruk'. Nabi ,S lalu bersabda, hr'lD 1nu adalah

Allah).-ea

Ibnu Rahwaih, Musaddad, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan --dengan sanad yang dinilai hasan oleh As-Suyuthi-

dan Taid bin Arqam, dia berkata, "Beberapa orang Arab berkumpul,

lalu berkata, 'Mari kita datangi orang itu. Jika benar dia seorang nabi,

maka kita adalah manusia yang paling bahagia karenanya, dan jika dia

seorang malaikat, maka kita akan hidup dengan sayapnya'. Aku lalu

segera menemui Nabi $ untuk memberitahukan perkataan mereka

kepada beliau. Mereka pun datang ke tempat beliau yang saat itu

sedang di kamarnya lalu mereka memanggil, 'Hai Muhammad. Hai

Muhammad'. Allah lalu menunrnkan ayat, gfffi -$,t6;i'g-6-iiiy

n shohih.
HR Ahmad (3/488).
Disebutkan oleh Ibnu lartr 26177); Al Haitsami fulmt Mqima' Az-zawa'id

(7/l 08), dia berkat4 "Diriwayatlcan oleh Ath-Thabarani."
% shahih.
HR- At-Tirmidzi(3267) dan dinilai shahih oleh Al Albani.
Disebutkan oleh lbnuJarir QG0T.
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5j4:'-ri'&A (ae sungguhnya or ang- or ang y ang me manggil kamu

dari luar kamar[muJ kebanyakan mereka tidak mengerri). Rasulullah

$ lalu memegang telingaku dan bersab da, 'i6 .'.n-:6-,Ui! hr 'Lt:rb'ri)

't-:-i .j-,:,rif)?s O:t* (Sungguh, Altah telah membenarpan

perlrataanmu, wahai Zaid. Sungguh, Allah telah membenarlan

perlrataanmu, w ahai hid).-et

Mengenai itu, masih banyak hadits-hadits lainnya.

Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Manduh, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan -;dengan sanad yang dinilat jayyid
oleh As-Suyuthi- dari Al Harits bin Dhirar Al Khuza'i, dia berkata,

"4ku datang kepada Rasulullah $, lalu beliau mengajakku memeluk

Islam, maka aku pun memeltrk Islam dan mengakuinya. Beliau lalu
mengajakku untuk mengeluarkan zakat, maka aku pun mengakuinya.

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku kembali kepada

kaumku,lalu aku ajak mereka kepada Islam dan menunaik,an zakat?

Siapa yang menerima seruanku, aku kumpulkan zakatryar lalu engkau

mengirfus ufusan kepadaku, wahai Rasulullah, untuk waktu sekian dan

sekian, serta untuk membawakan kepadamu zakat yang telah aku

kumpulkan'.

Setelatr Al Harits mengumpulkan zakat dari orang-orang yang

menerima seruannya, dan telah sampai waktu yang dikehendakinya

agar Rasulullah S mengirimkan uhrsan kepadanya, temyata utusan itu
belum juga datang, maka At Harits mengira telah terjadi kemurkaan

dari Allah dan Rasul-Nya. Dia prur memanggil orang-orang kaya dari

kaumnyq lalu berkata kepada merekq 'Sesungguhnya Rasulullah €r
telatr menetapkan suatu waktu yang beliau akan mengirimkan

e5 Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Al Majma' (7/108); dia berkatq
'Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan dalam sanadnya terdapat Daud bin RqSyid
Ath-Thafawi, ymg dinilai *iqah oleh Ibnu Hibban, namlut dinilai dha'if olehlbnu
Ma'in. Adapun para perawi lainnya tsiqah."

Disebutkan oleh Ibnu laft Q6177)
Saya katakan: Al Hafiztr berkomentar dalarnAt-TaqrlD, "Haditsnya lemah."
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utusannya kepadaku untuk menerima zakat yang telah dikumpulkan

kepadaku, dan tidak ada penyelisihan dari Rasulullah. Aku tidak

memandang terhalangnya ufusan beliau itu kecuali karena kemarahan,

maka mari kita berangkat menemui Rasulullah $'.
Sementara itu, Rasulullah # mengutus Al Walid bin Uqbah

kepada Al Harits untuk menerimazakat yang ada padanya. Setelatr Al
Walid berangkat dan sampai di tengah jalan, dia bimbang lalu

kembali, kemudian menemui Rasulullah # dan berkata,

'sesungguhnya Al Harits menolak menyerahkan zakat kepadaku dan

dia hendak membunuhku'

Rasulullatr # pun mengirim utusan kepada Al Harits,

sementara itu Al Harits telah berangkat bersama kawan-kawannya,

hingga ketika utusan itu baru berangkat dari Madinah, mereka

berjumpa dengan Al Harits, maka mereka berkata, 'Ini dia Al llarits'.

Ketika mereka sedang kage! Al Harits berkata, 'K" ,n*a.{.di*
diutus?' Mereka menjawab, 'Kepadamu'. Al Harits bertanya lagi,

'Mengapa?' Mereka menjanab, 'sesungguhnya Rasulullah d& telah

mengutus Al Walid bin Uqbah kepadamu, lalu dia mengaku bahwa

engkau menolak menyerahkan zakat kepadanya dan engkau hendak

membunuhnya'. Al Harits berkatq 'Tidak. Demi Dzat yang telah

mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak pernah melihatnya

dan dia tidak tidak pernah datang kepadaku'.

Ketika Al Harits menghadap Rasulullah $, beliau bersabda,

\d.r"3 Sx oi:t?ti?1'c;l (Engkau menolak mengeluarkan zakat dan

hendak membunuh unsanhfl). Al Harits menjawab, 'Tidak. Demi

Dzat yang telatr mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak

melihatnya dan dia tidak melihatku. Aku juga datang ke sini karena

utusan Rasulullah #i tidak datang kepadaku. Aku khawatir ada

kemarahan dari Allah dan Rasul-Nya'.
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Lalu turunlatr ayat, V{34rffi bLWt;'u-$eU- (hai orang-

orang yang beriman, jika datang kcpadamu orang fasik membana

suatu berita) hingga i$(lagi Maha Bijaksana);' is

Ibnu Katsir berkata, "Ini riwayat paling bagus mengendi sebab

turunnya ayat ini."95

Masih banyak riwayat-riwayat lainnya yang sama

menyebutkan sebab turunnya ayat ini, walaupun kisahnya berbeda-

beda.

(bLLqLg$lr#i lj,sr4$51'e eW oE

V# Lis rg,";"1 J dyrrt &,#,ri W 6i^rt e

'"51W-

ti's- @l6f i E{ii 6 i ;; *{'n 3,ffi '{ti

i'h$i Gy@ <,rsr-*t U';i i;Wt )ff\,t#
-rrri { i':ti W5"Krt'eW6',?L

li *n.,c4$i F+;G\i'K, 6 t# $ *Tj ;1{ tfi,t;

,fr"#:''i!1]/,.6{;-KXY}1{;"'L11GK6*;

.$t #{;;;L #i J4 4+fit A 6 i;;t4 r}:ti$i

% Hasan.
HR Ahmad gn7r.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Al Majma' (71109), dia bd&ta,

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani, hanya saja dia menyebutkan Al
Harits bin Sirar sebagai pengganti Dhirar. Para perawi Ahmad tsiqah;'

Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (4/209).

TAFSIR FATHUL QADIR 473



qr;i'JLu ,J;Lfr,Atf;&x..3;
@fr$ti'ri"oy-'a6*:Zgst

"Dan jika ada dua golongan d.ari orang-orang mukmin berperang

maka damaikanlah antara keduanyu Jika salah satu dati kedua

golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka

perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu

kembali.kepada perintah Allah; iika golongan itu telah kembali

(kepada perintah Atlah), naka damaikanlah antata keduanya

dengan adil dan berlaku adillah. SesungguhnyaAllah menyukai

orang-orang yang berbka adil Sesungguhnya orang-orang

mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua

saudaramu dan bertakwaloh kepadaAAah supaya kamu mendapat

rahmat. Hai orang-orang yang beriman,ianganlah suatu kaum

me ngo lo k-o lo kkan kaun yang lain, (karena) b ole h i adi mere ka

(yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-

olo kkan), dan j angan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan)

w anita lain, (kdrena) bolch i adi wanita-w anita (yang dip ero lo k-

otokkan) lebih baik dariwanita (yang mengolok-olokkan), dan

janiganlah kamu mencelt dirimu sendiri danianganlah kamu

panggit memanggil dengan gelar-gelatr yang buruk Seburuk-buruk

panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan

barangsiapa yang tiduk bertobal, maka mereka itulah orang-orang

yang zhalim. Hai orang-oroilg yang beriman,iauhilah kebanyakan

dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa,

dan janganlah kamu tnencari-cari kesalahan orang lain, dan

janganlah sebagian kana mengguniing sebagion yang lain

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging

saudaranya yang sudah r,roti? Maka tentulah komu merasaiiiik
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kep adanya D an bertakw alah kepada Allah, s es angg uhnya Allah
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Hujuraat {a9l:9-12) 
'

Firman-Nya, Wlrt#W'4rfi1'ueg;y,$ (dan jitra
ada dua golongan dari orang-orang mulsnin berperang maka

datnailmnlah antara keduanya). Jumhur membacanya 'tjijiit,

berdasarkan semua individu dari kedua golongan, seperti pada finnan-

Nya,'yl5dg15>g3t (Initah dua golongan [golongan mulonin dan

golongan lcalirJ yang bertengkar) (Qs. Al $Lajj [22]: l9). Dhamir pada

kalimat tffi(antara trcdnnya) kembali kepada g$ilE (dua golongan)

berdasarkan lafazhnya.

Sementara itu, Ibnu Abi Ablah membacanya Uidt, berdasarkan

lafazh gfr;y.

Zaidb:rr-Ali dan Ubaid bin Umair membacanya yr-ir. Bentuk

tadzkir fi't datan qira'ah berdasarkan 6t 'zrriil 
atau guinlr (yakni

berdasarkan maknanya).

Vt51 a:.t; a$"ir ;1 {yre &,#,}i W {}fi :F rgcy.:;. Lf
)fi\"W. $ilca salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya

terhadap golonganyang lain maka pdrangilah golongan yang berbuat

oniaya itu sehingga golongan itu kembali trepada perintah Atlah).'$ir

firakni dari i3) adalab menganiaya tanpa d**, yang benar dan

menolak berdamai yang sesuai dengan kebenaran. ruijt (yakni dari

'.;j$ adalahLrll, ftembali). Maknanya yaitu, bila ada dua kelompok

dari kaum muslim berperang, maka kaum muslim harus berusaha

mendamaikan mereka dan mengajak mereka kepada hukum Allah.

Jika setelah itu salatr satu kelompok melalcukan tindak aniaya terhadap

kelompok lainnya dan tidak mau menerima perdamaian, maka kaum

muslim harus memerangi kelompok yang bertindak aniaya itu hingga

kembali kepada Allah dan hukum-Nya. Bila kelompok yang aniaya itu
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kembali dari keaniayaannya dan mau menerima seruan kepada

Kitabullah dan hukum-Nyq maka kaum muslim harus mengadili

kedua'kelompok itu dengan pengadilan yang adil dan mencari mana

yang benar, sesuai dengan hukum Allah, dan menghukum kelompok

yang ariaya hingga .keluar dari keaniayaannya dan memenuhi

kewajiban atasnya bagi kelompok lainrtya.

Allah & talu memerintahkan kaum muslim untuk bertindak

adil dalam segala urusan mereka setelah memerintahkan tindakan

yang adil secara khusus terhadap kedua kelompok yang berperang

tadi, <Ar;51 U-.::"liffj"i$ <aan berlaht adiltah. Sesungguhnya

Allah menyupai orang-orang yang berlaht adi[),yakni fu't:1r]*-lt2

+l;6it t=+i (aan berlaku adillah kalian, sesr-mgguhnya Allah menyukai

orang-orang yang berlaku adil). Atlatr akan memberikan sebaik-

baiknya ganjaran bagi mereka yang berlaku adil.

Al Hasan, Qatadah, dan As-Suddi berkata, "ViirUilrY, (matrn

damailmnlah antara lccduanya) dengan menyeru kepada hukum

Kitabutlah dan rela dengan apa yang ada di dalamnya" baik untuk

mereka (memenangkan mereka) mauptur atas mereka (menyatakan

salalrnya mereka). l+iJ;Lca.Ly tiifo salah satu dari lcedua golongan

itu berbuat aniaya), yakni menuntut apa yang tidak hak baginya dan

tidak mau kembali kepada perdamaian, 6 $W (maka perangilah

golongan yang berbuat aniaya itu) hrngga kembali kepada ketaatan

terhadap Altah dan perdamaian yang diperintatrkan Allah.'

Kalimat 
"A6h35lAy 

(sesun4sthnya orang-orang mubnin

adalah bersaudara) adalatr kalimat pemrulaan yang menegaskan apa

yang sebelumnya mengenai perintah untuk berdamai. Maknanya

yaitu, mereka kembali kepada pokok yang sama, yaitu keimanan.

Az-Zajjaj berkata, "Agama menyafukan mereka, maka mereka

bersaudara, karena mereka sama dalarn agdma mereka, sehingga
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dengan kesamaan dalam agama itulah mereka kpmbali kepada asal

nasab, karena mereka dari Adam dan Hawa.

f=56.WA' Qcarena itu damaikanlah antara tedaa

saudaramu) maksudnya adalah antara kedua muslim yang bertengka

dan berperang itu. Dik*rususkannya penyebutan dua untuk menetapkaa

wajibnya mendamaikarq apalagi yang lebih dari itu. Juabnr

membacanya #A (antara kedua saudaramu), dalarn bentrd<

tatsniyay (berbilang dua). Sementaru Zud bin Tsabit, AMullah bin
Mas'ud, Al Hasan, Hammad bin Salamah, dan Ibnu Sirin

membacanya &.r?l(saudara-saudaramu), dalam bentuk j amak.

Diriwayatkan dari Abu Amr, Nashr bin Ashim, Abu Al Aliyah,

Al Jahdari, dan Ya'qub, batrwa mereka membacanya '€o:*t'#.,
dengan huruf faa'dalam bentuk jamak juga.

Abu Ali Al Farisi berkata mengenai alasan qira'ah jumhur,

"Maksud {-;*i (dua saudara) adalah g:St (dua golongan), karena

latazhtatsniyah ftata berbilang dua) terkadang digunakan dan maksud

banyak."

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya yaitu, damaikanlah antara

setiap dua saudatamu."

':"|Wtr (dan bertalcwalah kepada Allah) dalam segala

urusanflru, -ir4{J7 (supaya kamu mendapat rahmat) karena sebab

takwa itu. Ungkapan harapan ini berdasarkan para mukhathab, yakni:

dengan harapan kalian akan dirahmati.

Ayat tersebut menunjukkan diharuskannya memerangi

kelompok atau golongan yang zhalim (aniaya) bila terbukti

keztralimannya bagi imam atau salatr seorang muslim. Juga

menunjukkan rusaknya pendapat yang menyatakan lidak boleh

melakukan itu karena beralasan dengan sabda Nabi $, ii na*Jlie
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(Membunuh muslim adalah tindak kehtfuran).e7 karena maksud hadits

ini dan hadits-hadits lain yang.semakna dengan ini adalah membunuh

muslim yang tidak aniaya.

Ibnu Jarir berkata, "Seandainya yang diwajibkan pada kaum

muslim dalam setiap pertikaian yang terjadi antara dua kelompok

adalah menghindarinya dan diberlakukan kelaziman-kelaziman itu,
niscaya kebenaran tidak akan tegak dan kebatilan tidak akan ditumpas,

dan niscaya para pelaku kemunafikan dan kejatratan akan menjadi

sebab dihalalkannya segala yang diharamkan Allah dari harta kaum

muslim, perbudakan kaum wanita merek4 dan penumpahan darah

mereka, karena mereka dilindungi, dan kaum muslim menahan tangan

mereka dari menyentuh mereka. Itu tentunya menyelisihi sabda Nabi

*,8)1t" €rS-i ,* rttl (Tuntunloh tangan orang-orang bodoh di
antara kalian).-e&

Ibnu Al Arabi berkata, "Ayat ini merupakan asal hukum
peperangan kaum muslim, dan patokan dalam memerangi para

pelanggar, dan inilah yang dianut oleh para sahabat, yang juga

merupakan patok4n para pemeluk agama lainnya. Cukuplah sabda

Nabi g menunjukkan ini, $qt 4, t)b ,Yi| (Kelompok yang zhalim
akan membunuh Ammar).ee Juga sabda Nabi $ tentang golongan

Khawarij, ';,'Ju,.fr.fu, j'tl',ii*lo /$'u$l'* 'b 
ttilfi (Meretm

keluar ketiko berpecahbelahnya manusia, yang kemudian dibunuh
oleh golongan yang benar di antara kedua golongan)."rN

e7 Muttafoq'alaih.
Lihat Al-Lu'lu' wa Al Marjan, hadits no.42, dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

" Dha'ty
Disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dha'if Al Jami'(2819) dari hadits An-

Nu'man bin Basyir, dan dia menyandarkannya kepada Ath-Thabarani.
e shahth-
Disebutkan oleh Al Albani dalamt Shabib Al Jami' Q979) dari hadits Ummu

Salamah yang dikeluarkan oleh Muslim, dan ada jalur-jalur periwayatan lainnya
yang disebufl<an di dalam referensinya.

Loo Muttafaq 'alaih.
HR. Al Bukhari (6933) dan Muslim Q1744) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri.
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F++ {l\i'K 6 # ,i * "r} }3- { Er; ir-$\ Qu- 1t "i 
orans-

orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan knum

yang lain, firarenal boleh jadi mereka fyang diolok-olokkanJ lebih

baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)).'rl-.;{-:, [yakni datt ;,3)
adatah lr;i;,1i (otokan; cemoohan).

Abu Zaid menuturkan, ")-t'aiA,J," (aku mengolok-oloknya),

y.'6* (aku menertawakannya) , aur g-t bt3 fun mencemoohnya),

artinya sama."

Al Akhfasy berkatq *ait>tft:' dan r-l 'e:F; (aku mengolok-

oloknya), '4'rX* dan I t** (aktr menertawakannya) , sena 'crl7

t-+ aan *'r'cll* (aku mencemoohnya), semua itu dikatakan (sama

artinya)."

Benhrk ism-nya'zi;*5 Oan !jJ.ll, dan dibaca dengan

keduanya pada fimran-Nya, WW #'i+33- (agar sebagian

merelra dapat mempergunalan sebagian yang /ain) (Qs. Az-Zukhruf
p3l:32).

Makna ayat tersebut yaitu, .larangan bagi kaum mukminin

untuk saling olok antar sesama mereka.

Allah lalu menyebutkan alasan pelarangan ini dengan firman-

Nya, -filffilKf* ([tarenal boteh iadi meretra [yang diolok-

oloklranJ lebih baik dari mereka fyang mengolok-olokkanJ), yakni

boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah

daripada yang mengolok-olok mereka, karena lafazh iI dikhususkan

bagi kaum laki-laki, sebab mereka merupakan pemimpin kaum

wanita, maka kaum wanita pun disebutkan secara khusus, -,y;;'.A-Si

(dan jangan pula wanita-wanita [mengolok-olokkanJ wanita lain),

yakni, :u)u;u.'ry-fi (a* jangan pula wanita-wanita mengolok-

olok wanit laril'. K-o\1ji ([trarenal boleh iadi wanita-wanita) y,1stg

diperolok-olokkan ft"'eir$ (lebih baik dari wanita fyang mengolok-
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ololckanJ), yakni lebih baik daripada wanita=wanita yang mengolok-

oloknya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa disendirikannya

penyebutan kaum wanita, karena olok-olokan dari kaum wanita lebih

banyak terjadi.

-Krl|f;J{; (dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri).

;l'irr [yakni dari ffysll adalatr i--ir (cela). Penjelasannya telah

dipaparkan' dalam surah Baraa'ah (At-Taubah) pada pembatrasan

firman-Nya, ,*iilt A W-J# (Dan di antara mereka ada orang

yang mencelamu tentang [pembagianJ zakat) (Qs. At-Taubah [9]: 58).

Ibnu Jarir berkata, "!-oiJt bisa dengan tangan, mata, lisan, dan

isyarat. Sedangkan iiir 1*et gu*pat) hanya dengan lisan."

Makna K^\W{; (dan janganlah knmu mencela dirimu

sendiri) adalah, janganlah kalian saling mencela, sebagaimana firman-

Nya:

'$Ait'Gt i{; (Danianganlah kamu membunuh dirimu) (Qs.

An-Nisaa'pl:29)

'#eW (Hendakloh lcamu memberi salam kepada

[penghuninya yang berarti memberi salamJ kcpada dirimu sendiri)

(Qs. An-Nuw pal:61).

Mujahid, Qatadah, dan Sa'id bin Jubair berkata, "(Maksudnya

adalah) janganlah sebagian kalian menohok sebagian lain."

Adh-Dhahhak berkata, "(Maksudnya adalatr) janganlah

sebagian kalian melaknat sebagian lainnya."

**UWS$; (dan ianganlah kamu panggil memanggil

dengan gelar-gelar yang buruk). iriilt [yakni dun !i;!4}adalah bentuk

J",E' dari l{31--dengan suhtr*,yaitu bentuk mashdar, sedangkan

pr --{enganfathah-artinya l-iitr 6t trt*; gelar), bentuk jamaknya

l(ii. Seaangkan l;r-iili adalah bentuk jamak dari iji, yaitu sebutan
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yang bukan nama (ulukan; gelar). Maksudnya di sini adalah julukan

yang buruk. yfitt, i.r$r adalahsaling menjuluki; saling menggelari.

Al Wahidi berkata, "Pata mufassir mengatakan, bahwa itu
adalah seseorang berkata kepada saudaranya (sesama muslim), 'Wahai

fasik,' atau 'wahai munafik'. Atau berkata kepada seorang muslirn,

'wahai Yahudi,' atau'wahai Nasrani'."

Atha berkat4 "Maksudnya adalah setiap sebutan yang

dengannya mengeluarkan saudaramu dari Islam. Seperti ucapan

'wahai anjing,' 'wahai keledai,' 'wahai babi'."

Al Hasan dan Mujahid berkata, o'Ada orang yang dicela karena

kekufuran yang dahulu, yaitu dikatakan kepadanya, 'wahai Yatrudi',

'wahai Nasrani', lalu turunlah ayat ini." Demikian juga yang dikatakan

oleh Qatadah, Abu At Aliyah, dan Ikrimah."

,iiS-t;\t*il';:Ji* (seburuk-buruk panggilan ialah

[panggilanJ yang buruk sesudah iman) maksudnya adalah seburuk-

buruk sebutan yang disebutkan setelah mereka masuk ke dalam

keimanan. 'pfiai sini bermakna sebutan.

Ibnu Zaid berkata, "Maksudnya adalah, buruk sekali seseorang

disebut kafir atau pezina setelah keislamannya dan tobatnya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah,

barangsiapa melakukan larangan mengolok-olok, menggelari atau

menjuluki dengan julukan yang buruk dan memanggil dengan

panggilan yang buruk, maka dia fasik."

Al Qurthubilol berkata, "sesungguhnya dikecualikan dari ini
sebutan yang biasa dipakai terhadap orang yang bersangkutan, seperti

pincang dan bungkuk, dan tidak ada sebab yang tidak berkenan pada

r0r Lihat Al Qurthubi (7t6l4g).Di dalamnya disebutkan lafazh at ummah(umat)
sebagai pengganti lafazh al aimmah (para Imam). Di dalamnya juga dicantumkan
ahlul millah (pemeluk agama) sebagai ganti lafazh ahlul lughah (ahli bahasa).
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diri orang yang bersangkutan. Hal ini dibolehkan oleh para Imam dan

sesuai dengan pendapat para ahli bahasa."

.5-d;; (dan barangsiapa yang tidak bertobat) datr apa yang

tetalr dilarang Allah ttn, i,i46f i,$il (matra mereka itulah orang-

orang yang zhalim) karena mereka melakukan apa yang dilarang

Allah dan tidak bertobat, karena dengan begitu mereka menzhalimi

orang yang mereka gelari dan menzhalimi diri mereka sendiri karena

melakukan dosa.

+6tA $ i;i4p6jie1; (hai orang-orans yang beriman,

jauhilah lrebanyakan dari prasanglca). liJr @rasangka) di sini sekadar

tuduhan yang tidak berdasar, seperti orang yang menuduh orang lain

melakukan suatu perbuatan keji tanpa ada bukti yang menunjukkan

itu. Allah & memerintahkan untuk menjauhi kebanyakan prasangka

dan hendaklatr orang beriman mengecek setiap dugaan yang

disangkanya sehingga dia mengetahui perihal yang sebenarnya, karena

diantara dugaan-dugaan itu memang ada yang perlu ditelusuri, dan

banyak hukum-hukum syari'at dibangun atas dasar dugaan, seperti

qiyas, berita dari satu orang, dan pendalilan umum. Akan tetapi,

dugaan yang harus diamalkan ini telah dikuatkan dengan berbagai

faktor yang mengharuskan pengarralannya dan menepiskan keraguan

serta kEsangsian.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah berprasangka buruk

terhadap orang baik. Adaptrn terhadap orang yang biasa melakukan

keburukan dan kefasikan, maka kita boleh mengatakan batrwa kita
menduga mereka sebagaimana yang tampak dari mereka."

Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Hayyan berkata

"Maksudnya adalah berprasangka buruk terhadap saudaranya sesama

muslim. Narnun hal itu tidak apa-apa selama tidak dikatakan, katena

bila dugaan itu dikatakan dan dinyatakan maka dia berdosa."
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Al Qurthubil02 menceritakan dari mayoritas ulama, bahwa

berprasangka buruk terhadap orang yang secara lahir tampak baik

adalah tidak boleh, dan tidak apa-apa berprasangka buruk terhadap

orang yang secara lahir tampak buruk.

Kalimat A;AI,A Oy$esunsgfuva sebagian prasangka itu

adalah dosa) adalah alasan untuk kalimat yang sebelumnya tentang

perintah menjauhi kebanyakan dari prasangka. Sebagian prasangka

yang dimaksud ini adalatr berprasangka buruk terhadap orang baik,

dan dosa ini adalah dosa yang mendatangican siksa bagi pelakunya

(orang yang berprasangka buruk itu).

Dianatara firman Altah yang menunjukkan pembatasan kriteria

prasangka yang harus dijauhi adalah prasangka buruk, yaitu firman

Allah Ta'ala: fiiti,%t riai<rli;at (dan kamu telah

menyangka fungan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum

yang binasa) (Qs. Al Fath [48]: 12), maka tidak termasuk prasangka

yang harus dijauhi adalah prasangka yang harus ditelusuri dalam

masalah-masalah agama, karena Allah telah memerintahkan para

hamba-Nya trntuk mengikutinya, dan mayoritas ahli ilmu mewajibkan

pengamalannya, serta tidak ada yang mengingkarinya kecuali

sebagian golongan ahli bid'ah yang menghambat agarna dan

menyelisihi mayoritas kauin muslim. Perintah menggunakan dugaan

disebutkan di dalam banyak syariat yang suci, bahkan pada

mayoritasnya.

Setelah Altah memerintahkan untuk menjauhi kebanyakan dari

prasangka, selanjutnya Allatl & melarang mereka mencari-cari

kesalatran orang lun, l;!.,jj{j @an ianganlah kamu mencari-cari

lresalahan orang laifl.'ft:Al adalah mencari-cari aib dan cela kaum

t'Lihat Al Qurthubi Ql6l53).
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muslim yang tidak tampak. Allah & melarang mencari-cari aib dan

kesalahan orang lain.lo3

Jumhur membacanya 'V#, dengan huruf jiim. Ma}rrarrya

adalah sebagaimana yarLg tadi kami kemukakan. Sementara itu, Al
Hasan, Abu Raja', dan Ibnu Sirin membacanya dengan huruf haa'

1te:..:;,s1.

Al Akhfasy berkata, "[ni maknanya tidak jauh, karena 'u' t;At

--dengan huruf jiim- artinya mencari-cari apa yang tersembunyi

darinya, sementara 'u, -,;ril --dengan huruf haa- artinya mengorek

dan mencari-cari berita."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'u. -.;rit --{engan hunrf
j.iim-artinya LXjr (mencari), dan dari pengertian ini terdapat istilah

Ui"E',yt, t^* orang yang mencari-cari informasi tentang berbagai

perkara. Sedangkan 'u. ';A 
-dengan 

huruf haa- artinya apa yang

diketatrui seseor.mg dengan sebagian'i-'t 3* (ndranya).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'u,, !,;,3t --dengan huruf

Laa- adalah apa yang dicari seseorang untuk dirinya, sedangkan

'u.!;r3rr --{engan huruf jiim- adatah menjadi utusan orang lain

(yakni mencarikan untuk orang lain). Demikian perkataan Tsa'lab.

, a -z t/1.; --.:1. / J--- :-- '-_---r-r^ -^LL^:--- t---^--. - l.W {6:..:i-{i @an ianganlah sebbgian kamu menggunjrng

sebagian yang lain) maksudnya adalah, janganlah sebagian kalian

membicarakan keburukan sebagian lain ketika yang dibicarakan itu

sedang tidak ada. 'e*) tyakni dari *"4 adalah menyebut orang lain

dengan sesuatu yang tidak disukainya, sebagaimana disebutkan dalam

hadits Abu Hr:rairah dalam Ash-Shali!, bahwa Rasulullah #
bersabda, fi;"rJt t-i oilS (Tahukah katian apa itu ghibah

(menggunjing)?) Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang

lebih mengetahui." Beliau bersabda" i:;i t4'lLtt3l'.ii (Yaitu

to3 Al matsaalibartinya al 'uyuub ('aib atau cela) [yakni lafaz.h asli dalam naskah

bahasa Arabnyal.
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menyebutkan perihal saudaramu dengan apa yang tidak disukainya).

Lalu ditanyakan kepada beliau, "Bagaimana menurut Anda bila yang

aku katakan itu memangadapada saudaraku itu?" Beliau bersabdal i:r1

r-:4."rri * ,fi"ibg ,!r;;it ,st jF 6 E og (Jika apa yans enskai
lratalcan itu ada padarrya, maka engkau telah menggunjingnya,

sedanglcan jil(n tidak ada fadarrya maka engkau telah berbohong

me nge nai ny a ffi tnahJ).r M

q#'diL|olbfr# gutakah salah seorang di
antara lramu memakan daging saudaranya yang sudah mati?). Allatr

& memberikan penrmpamaan ghibah (menggunjing) dengan
'memakan 

bangkai, karena bangkai tidak mengetahui bila dagingnya

dimakan. Sebagaimana orang yang hidup tidak mengetahui bila
dirinya digunjingkan.' Demikian makna yang disebutkan oleh Az-
Zajjaj. Ini mengisyaratkan, batrwa kehormatan seseorang bagaikan

dagingnya, dan bahwa diharamkan memakan dagingnya sebagaimana

diharamkan mencemari kehormatannya. Di sini terkandung peringatan

untuk menjauhi ghibah serta celaan dan kecarrran bagi pelakunya,

karena daging manusia adalah sesuatu yang secara tabiat manusia

akan merasa jljik untuk memakannya, apalagi diharamkan secara
'syar'i.

l#51(matra tentulah kamu merasa jijik kepadanya). Al Fana

berkata, "Perkiraannya: sesungguhnya kalian merasa jljik
terhadapnya, maka janganlah kalian melakukan itu. Maknanya yaitu,

sebagaimana kalian merasa jijik terhadap itu, maka janganlah

membicarakan orang yang sedang tidak ada bersamamu dengan

keburukan."

Ar-Razi berkata, *Huruf faa' di sini diperkirakan sebagai

penimpal perkataan. Seakan-akan dikatakan, 'Tidak seorang pun 4ari

rs m.. Muslim (4/2OOl).
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kalian yang suka memakan daging saudaranya, maka tentunya kalian

akan merasa jrjik terhadapnya'."

Abu Al Baqa berkata, "Ini di-'athf-km kepada kalimat yang

dibuang. Perkiraannya: ditampakkan itu kepada kalian, maka kalian

merasa j ij ik terhadapnya."

fi$S (dan bertalcwalah kepada Altah) dengan meninggalkan

apa yalng Allah perintatrkan kalian untuk menjauhinya. 'ri-: $66i3L
(sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang)

bagi yang takut kepada-Nya bila melakukan dosa dan menyelisihi

perintatr-Nya.

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatk* d*i Anas, dia

berkata, "Dikatakan kepada Nabi $, 'Sebaiknya engkau mendatangi

Abdullah bin Ubay'. Lalu berangkatlah beliau dengan mengendarai

keledai, sementara kaum muslim berjalan bersama beliau, dan tanah

yang dilalui merupakan tanah rawa (lumpur). Ketika beliau sampai

kepada4ya, dia berkata, 'Menjauhlah engkau dariku, sungguh bau

keledaimu telatr menglangguku'. Seorang lelaki Anshar lalu berkata,

'Demi Allah, keledai Rasulullah lebih wangi aromanya daripada

kamu'. Beberapa orang dari kaumnya pun marah kepada Abdullah bin

Ubay, sehingga kawan kawan Abdullah dan para sahabat Rasulullah

$ saling naik pitam hingga terjadi pemukulan dengan pelepah kurma,

tangan, dan sandal. Berkenaan dengan mereka, furunlah ayat, ;tl
i[;:;itl4;1;ll|Af^P (dan jika ada dua golongan dari orang-orang

mulon in b erp e r an g) ."ros

Telatr diriwayatkan juga kisatr yang menyerupai ini dari jalur-

jalur lainnya. 
.

tos Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari Qlgl) dan Muslim (311424).
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Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Al Baihaqi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku tidak pernatr

merasakan sesuatu pada diriku sebagaimana yang aku rasakan karena

ayat ini. Sestrngguhnya aku belum pernah memerangi golongan yang

aniaya sebagaimaria yang diperintalkan Allah kepadaku."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkdta,

"sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi # dan orang-orang

beriman batrwa apabila ada segolongan kaum mukmin yang mengajak

berperang, maka hendaklah mereka dihadapkan pada hukum Allatr

secara adil, bila mereka mau maka diputuskan diantara mereka dengan

Kitabullah sehingga golongan yang diztralimi mendapatkan keadilan.

Bila diantara mereka ada yang menolak untuk diajukan pada hukum

Allah, maka itulah yang aniaya, dan hak pemimpin kaum mukmin

serta semua kaum mukminin untuk memerangi mereka hingga mereka

kembali kepadaperintah Allah dan mengakui hukum Allah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 'tff;ti*151'ua!"*o$ (dan jika ada dua

golongan.dari orang-orang mulonin berperang), dia berkata, "Pemah

terjadi perang (perkelahian) dengan sandal dan tongkat, lalu Allah

memerintahkan mereka untuk mendamaikan kedua golongan itu."

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah,

dia berkata ccflku tidak pematr tidak menyuku apa yang ada pada

umat ini kecuali yang terdapat pada ayat, $fii'urgl|eWob
V#)rL#t @an jika ada dua golongan dari orang-orang mulcrnin

b erp er ang maka damaikanl ah ant ar a lce duanya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, mengenai firman-

Nya, ij*T;;zs-*Wvn$*1s- (hai orang-ordns yans beriman,

janganlah suatu kaum mengolok-ololckan kaum yang lain), dia

berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari bani
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Tamim yang mengolok-olok Bilal, Salman, Ammar, Khabbab,
Shuhaib, Ibnu Fuhairah, dan Salim 

-maula 
Abu Hudzaifah-.,,

Diriwayattkan oleh Abd bin Humaid, Al Bukhari dalam Al
Adab,Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzamm At Ghibah, Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzu, Al Hakim, dan dia menialinya shahih, serta Al Baihaqi
dalanr Syu'ab Al Iman, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, Jj
'K:;lliiJ (dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri),dia berkata,

"(Maksudnya adalah) janganlatr sebagian kalian mencela sebagian
lainnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Al Bukhari
dalam Al Adab, paxa penyusrm kitab-kitab Sunan yang empat, Abu
Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan dia menitainya
shahih,Ibnu ldardawaitr, dan Al Baihaqi dalam Asy-syu'ab dari Abu
Jubairah bin Adh-Dhahhak, dia berkat4 "Berkenaan dengan kamilatr
di kalangan bani Salamatr diturunkan ayat, $*\V,S*; @an
janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk).
Ketika Rasulullah $ datang ke Madinah, tidak ada seorang pun dari
kami kecuali memiliki dua atau tiga narn4 dan ketika beliau
memanggil salah seorang mereka dengan nama-nama ifu, mereka
berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak suka nama itu,.
Lalu turunlah ayat, *:*\Wf;{, gan janganlah kamu panggit-
memanggil de ngan gelar-gelar yang buruk).*r06

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu
Abbas.

t6 shahth.
HR- Ahmad @169);Abu Daud g962);At-Tirmidzi eZ6S);Ibnu Majah e7a\;Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad Qla2\; AI Baihaqi dalan Agy-$,u,q6

(s/308/h. 67a7); Al Hakim Ql463Y
Disebutkan oleh Al Haitsami dalaro Mqjna' Az-zawa'id efill), dia berkat4

"Diriwayatkan oleh Abu Ya'lq dan para perawinya adalah para perawi Ash-shahih.,;
Disebutkan pula oleh Al Albani dalam Shafuifu As-Sunan.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Memanggil dengan gelar-gelar yang buruk adalah seperti halnya

seseorang yang pernah melakukan suafu perbuatan buruk, kemudian

dia bertobat dari perbuatan itu dan kembali kepada kebenaran, maka

Allah melarang mencelanya (meyebubrya) dengan perbuatannya yang

telatr lalu itu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari'.Ibnu

Mas'ud, mengenai ayat ini, dia berkata, "Bila ada orang yang dulunya

Yahudi lalu memeluk Islarn, maka dia dipanggil, 'Wahai Yahudi,'

atau 'wahai Nasrani,' atau 'wahai Majusi'. Ada juga yang memanggil

orang muslirn dengan panggilan, "$/ahai fasik'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 ,fiig f6lHW6-ii(V- (hai orang-orans yang

beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka), dia berkata, "Allatl
melarang seorang muknin berburuk sangka terhadap sesama

mukmin."

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu

Hurairah, diaberkata: Rasutullatr $ bersabda, 5. ikl"Ptltti,1jr,irri €6J
sV tj;'t \Pq lj g't-r*l \ \5ci \ t;.7;i \ t;:bi 1) ,g'- i
'!;\t'&.,F *t {i,, e S+}t ,rff't1 ,tltj;t }s (Jauhitah oteh

kalian prasangla, knrena sesungguhrrya prasangka adalah sedusta-

dustanya perkataan. Juga ianganlah lmlian saling mencari-cari

lresalahan, jangan pula saling menggagalkan, jangan pula saling

bersaing, jangan pula saling mendengki, dan jangan pula saling

membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Janganlah seseorang melamar pinangan saudaranya sehingga dia

menikahiQtya) atau meninggalkan(nyo)).-'o'

to7 Muttafaq'alaih.
LihatAl-Lu'lu'wa Al Majan (1660).

TAFSIR FATHUL QADIR 489



Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi
dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
NVa, V:#{; gan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang
lain), dia berkata, "Allah melarang oftu1g mukmin mencari-cari aib

sesama mukmin."

Abdttrrazzaq, Ibnu Abi Syaibalr, Abd bin Humaid, Abu Daud,

Ibnu Al Mtrndzir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab
meriwayatkan dafi Zaid, bin Wahb, dia berkata, "Ibnu Mas'ud datang,

lalu dikatakan, 'Ini fulan yang mernbasuh jenggotnya dengan khamer'.

Ibnu Mas'ud berkata, 'sesungguhnya kita telah dilarang untuk
mencari-cari kesalahan orang lain, akan tetapi bila ada sesuatu

(kesalahan) yang tampak oleh kita, maka kita menghukumnya'."

Banyak hadits-hadits yang menyebutkan tentang larangan
mencari-cari aib kaum muslim dan mencari-cari kesalatran mereka.l08
' 

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi
dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, fi {l;,irA-g (dan jangantah sebagian kamu menggunjing
sebagian yang lain), dia berkata *Allah mengharamkan mukmin
menggunjingkan sesuatu, sebagaimana mengharamkan (memakan)

bangkai."

Banyak sekali hadits )rang menyebutkan larangan
menggunjing, dan itu dapat diketahui dalarn kitab-kitab hadits.roe

'* shohih.
HR. Ahmad (41421) dari hadits Abu Barzah; At-Tirmdizi Qo32) dari hadits Ibnu

Umar, dengan lafazh: "Wahai sekalian orurg yang memeluk Islam dengan lisamya
dan keimanan belum masuk lce dalam hainyq janganlah katian menyakiti kaum
muslim, janganlah kalian mencela mereka, du janganlah katian mencari-cari aib
mereka, karena sesunggulnrya or@rg y@tg mencui-cui aib saudarunya sesama
muslim akan Allah bulcakan aibrrya, dan boorysiqa Allah bukakan aibnya mal<a
akan Allah permalukan dirilrya walaqun dia berada di datan rumalugta."' Demikian lafa* At-Tirmidzi.
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'"Wa S)+' G3, K'ir45 u\ f g Gy-,i"6iffi.

"fi7&fi 
,z t*t:,9+W(frr$' S 3ltj' i S

&'f3JSW'6,1t"6#-

;l*'il'lly

t_

"Er;itirrt.r6#@ 1qKtd

@i;:*'s $y,;i;K4*x;;,-;ii#
b3.ig) $.6;- j';3 -l;;t i'U rj:ra,'"-fi ohsx c,,

..rl@ <,3- i#' a4.i;fr;4o;-ifi,Ct^,

E'ea|'y'$cf';l

{i'1i",6'ii 06, *GAi ,zc?.frl3 "Pr-7-fi <..,#
t

,t KisL ryr6,h
'+9*"Koy*ryK:i-S'K{"!F-{ifr

sj3'qYt;,X;V"6't'6*5Al
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan meniadikan kamu

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu

di sisi AAah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu

S es ungg uhny a' Allah lklaha Mengetah ui lagi Mah a Mengenal.

Orang-orang Arab badui itu berhata, 'Kami telah beriman'.

tD Saya katakan: Saya telah mengumpulkan tentang masalah ini dalam sebuah

risalah dari perkataan Ibnu Taimiyyah dan Imam Al Ghazali (pengarang Al lfua'),
yaitu risalatr yang berjudul Nsalatani /i Al Ghibah.Itu sangat berharga dan telah
diterbitkan oleh Dar Al Hadits.
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Katakanlah (kepada mereka),'Kamu belum beriman, tetapi

katakanlah, 'Kami telah tundukt, karena iman itu belum masuk ke

dalam hatimu, dan jika kamu taat kepadaAllah dan Rasul'Nya, Dia

tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmul

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayangt.

S es un g g uh ny a o ran g-o r an g y ang b eriman h any alah o r ang-or ang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak

ragu-tagu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada

jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah

(kepada mereka), 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada

Allah tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah lVlaha

Mengetahui seagala sesuatu'. Mereka telah merasa memberi nikmat

hepadamu dengan keislaman mereko. Katakanlah,' fanganlah

kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan

keis lamanmu, s ebenarny a Allah Dialah y ang melimpahkan nikmat

kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimnnaniika kamu

adalah orang-orang yang b enar'. S es ungg uhnya Allah mengetahui

apa yang gaib di langit dan di buml Dan Maha Melihat apa yang

kamu kerjakan." (Qs. AI flujuraatl49lz 13-18)

Firman-Ny u, &i3 ft e Kffi, Gy- ,)6i Sl- pot manusia,

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakiJaki dan

seorang perempuan) maknanya adalah Adam dan Hawa. Mereka

sama karena terhubung dengan nasab yang sama, dan terhimpun pada

satu bapak dan satu ibu yang sama. Tidak ada celatr untuk

membanggakan garis keturunan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, masing-

masing kalian berasal dari satu bapak dan satu ibu yang sama, maka

semuanya sama.
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Silt .(;,L:5fr6 @an menjadikan knmu berbangsa-bangsa

dan bersulat-suta).eiilt adalah bentuk jarnak dari l-i-i --{engan

fathah pada humf sltjin;, yaitu suku yang besar seperti Mudhar dan

Rabi'ah, sedangkan #FJt aaAan yang lebih kecil dari itu, seperti bani

Bakar dari Rabi'ah, dan bani Tamim dari Mudhar.

Al Wahidi berkata, "Demikian pendapat mayoritas mufassir.

Mereka disebut '9i,-3 karena i.,l 'rS nya (bercabangnya) dan

berhimpunnya mereka, seperti bercabangnya dahan-dahan pohon.

Lii:^lt termasuk asma' al adhdad ftata yang mempunyai arti

kebalikan), dikatakan i&J', yang artinya aku mengumpulkannya

(menghimpunkannya), dan dikatakan r!;J apabila memencarkannya.

Contohnya: kematian disebut ',+y:b karena kematian itu memisahkan.

Sedangkan i-iljr -{engan kasrah pada huruf syiin- adalah jalanan

di gunung.

Al Jauhari berkata, *i.jjJt adalatr himpunan kabilah-kabilatr

Arab dan non-Arab. Bentuk jamaknya,a jiLl.-

Mujahid berkata, ",a1i!:,Jt artinya adalah yang jauh dari nasab,

sedangkan 
"[,.(iJt 

adalah dibawah itu."

Qatadatr berkata, "qj&Jt adalah nasab dan kerabat."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Aidl, adalah Arab Yaman

dari Qahthan, sedangkan H$Jl dari Rabi'ah, Mudhar, dan semua

Adnan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa q:13t adalah klan-ktan

non-Arab, sedangkan ;[.liilt adala]r klan-klan Arab.

Abu Ubaid menceritakan, bahwa i,jLtt lebih banyak daripada

iioait, kemudian'zi$t, kemudian i jt;)t, kemudian'*!r, kemudian

]diit, kemud iar iioiit, kemudian i:*-;,ir. Diantara yang menguatkan

pendapat jumhur bahwa jumlatr manusia dalam kategori'r-ijJt lebih

banyak daripada il;itl adalah ucapan seorang penyair:
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".-*i Y;'";:"n ;;
*Kabilah-kabilah dari bangsa-bangsdyang tidak ada pada mereka

Seorang muliayang dianggap, dan tidakpulayang cerdik-"

Jumhur membacanya WCi* secaxa tal'hfif pada huruf raa'.

Asalnya , jt1t;:;S,lalu salah satu huruf raa:nya dibuang.

AL Bazzi membacanya dengan tasydid dalam bentuk idgham

rj$q.
Al A'masy membacanya dengan dua huruf taa' 1r5i1-f;\'

Huruf laam di sini terkait dengan KfrS, yakni: Kami menciptakan

kalian demikian agar katian saling mengenal satu sarna lain-

Ibnu Abbas membacanya ,f.;a"dalam bentuk mudhari' dai
Jg.Faedah saling mengenal adalah agar masing-masing dari mereka

bemasab kepada nasabnya dan tidak bernasab kepada yang lain.

Maksudnya, Allah s menciptakan mereka demikian untuk faedah ini,

bukan untuk berbangga-banggaan dengan nasab mereka, dan bukan

untuk menyatakan bahwa bangsa ini lebih utama daripada bangsa itu,

kabilah ini tebih mulia daripada kabilatr itu, klan ini lebih terhormat

daripada klan itu, dan sebagainya.

Allah & lalu menyebutkan alasan yang menunjukkan larangan

membangga-banggakan diri,'&61 ;'l't4 fi.Aiy @esungguhnya

orang yang paling mulia di antara knmu di sisi Allah ialah orang

yang paling bertalewa di antara kamu), yakni sesungguhnya

kemuliaan di antara kalian adalah karena ketakwaan. Jadi, barangsiapa

menyandang ketakwaan, maka dialah yang berhak menjadi orang

yang lebih mulia dan lebih utama daripada orang yang tidak

menyandangnya. Oleh karena itu, tinggalkanlah kebanggaan yang

kalian banggakan karena faktor nasab, sebab hal itu tidak menjamin

kemuliaan dan tidak menetapkan keutamaan.

o . . oi ,t. o

#A."-#"U,y.q
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Jumhur membacany u'K:1135 A.ng* kasrah pada iy

Ibnu Abbas membacanya dengan fat han 1i11, yakni "i*;t bt),

(karena orang yang paling mulia di antara kalian).

teA'l't (sesungguhnya Altah uito Mengetahu) segala

pengetahuan, termasuk perbuatan-perbuatan kalian. E (t"Si Maha

Mengena[) segala yang kalian rahasiakan dan segala yang kalian

nyatakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersebunyi bagtNya.

Setelatr,Allah S menyebutkan bahwa manusia yang paling

mulia di sisi Allah adalah yang paling bertalona di antara mereka,

sedangkan asal ketakwaan adalah keimanan, maka selanjutnya Allah

menyebutkan perkataan orang-orang badui mengenai pernyataan

keimanan untuk menetapkan kemuliaan dan keutamaan pada diri

merek4 g(,i6l1,rG (orang-orang Arab badui itu berkata, "Kami

telah berimon.'), yaitu bani Aiad, mereka menampakkan keislaman

pada masa paceklik dengan maksud mendapatkan sedekah atau zakat,

maka Allah memerintahkan Rasul-Nya # trntuk menjawab mereka, i
Wi'j Qratakanlah [trepada merelaJ, "Kamu belum beriman.'), yakni

kalian belum beriman dengan keimanan yang benar,ytrtg terlahir dari

keyakinan hati, kemumian niat, dan ketenteraman. 6*fl;'5,fr;
(tetapi lratakanlah, "Kami telah tundulc,'), yalrlai kami tunduk karena

takut dibunuh dan ditawan, atatt karena menginginkan sedekah. Ini

adalatr sifat orang-orang munafik, sebab mereka menampakkan

keislaman secara lahir, namun sebenarnya hati mereka belum beriman.

oleh karena itu, Allah @ berfirm*r,'&fiOi'4nj)L;-uJ5 (kortno

iman itu belum masuk ke dalam hatimu), apa yang kalian nyatakan

dengan lisan kalian itu tidak berpangkal dari hati kalian, tapi sekadar

perkataan dengan lisan tanpa disertai dengal keyakinan yang benar

dan niat yang tulus. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang

menetapkan apa yarug sebelumnya" atau berada pada posisi nashab
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-]

sebagai haal (keterangan kondisi). Pada kata *i terkandung makna

diharapkan

Az-Zajjaj berkata, "Islarn adalah menarrpakkan ketundukkan

dan menerima apa yang dibawakan oleh Nabi, maka terpeliharalah

darah. Bila itu disertai dengan kpyakinan dan pembenaran dengan

hati, maka,itulah keimanan, dan pelakunya disebut mukmin."

Orang'orang badui itu dikeluarkan dari keimanan dengan

firman-I.iya, '#fi4iL:!i&i($ 
ltrnrena iman itu belum masuk lce

dalam hatimu), yakni kalian belum mempercayai, akan tetapi kalian

telatr tunduk untuk melindungi did dari pembunuhan.

&15':fi# 4j @an jitra kamu taat kepada Atlah dan Rasul-

Nya) dengan ketaatan yang benar yang terlahir dari niat yang hrlus dan

hati yang membenarkan tanpa disertai dengan kemunafikan. UzuJ
WF.IGI (Dia tiada akan mengurangi sedikit pun [pahalaJ
amalanmu). Dikatakan 'rr4-- ir) apabila berkurang, dan dikatakan
'aJtt 4- iil apabila menguranginya. Maknanya: ja'6Jitl"1
i#'"F<1r-lCt @ia tiada akan mengurangi sedikit pun [pa]ralal
amalanmu)

Jumhur membacanya 34 a*i'd{,- - 6, seperti i4- - 'ait1.

Sementara Abu Amr membacanya irg!'r, dengan huruf haizah, dari
ItIji - iiif -deng 

aafathah padafi't madhi dan dengan lasrah padafi'l
mudhari'-. Abu Amr dan Abu Hatim memilih qira'ah ini
berdasarkan firman-Nya, titnr#"n#|Vt (dan Kami tiado
mengurangi sedikit pun dari palrula amal merefa) (Qs. Ath-Thuur

l52l:21). Contohnya juga ucapan penyair berikut ini:

t;!t l) 6f I alt",'St';, 'aik, ,f l--f ,i C:l

"Aht mencapai bani Asad dengan penryupan dariht,

untuk menyampaikan misi tanpa pengurangan maupu{t kebohongan."
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Sementara itu, Abu Ubaidah memilih qira'ah jumhur.

Contohnya ucapan Ru'batr bin Al Ajjaj berikut ini:

'-) Gt? r,#'{t U?cU L$Wt

"Pada malam yang berembun aht berjalan,

tidak berhrang har apanht larena pani angnya.

Keduanya adalah dua macam logat atau aksen yang fasih. 'nf iry
jj'L (sesungguhnya Allah Maha Pengampurz), sangat banyak ampunan

bagi yang berdosa. U <tor, Maha Penyayang), sangat penyayang

kepada mereka.

Setelah Allah & menyebutkan bahwa orang-orang yang

berkata "kami telatr beriman" sebenarnya belum beirman, dan

keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, selanjutnya Allah

menerangkan tentang oftmg-orang beriman yang layak menyandang

sebutan keimanan, -A;:;;'i,WCrSl6j.;:rt(3L (sesungguhnya

orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nya), yakni keimanan yang benar dan tulus

yang terlatrir dari hati dan lisan. '6tiJ lii (kcmuatan mereka tidak

ragu-ragu), yakni hati mereka tidak dirasuki kesangsian dan keraguan

apa pun. fi,F O**3;t5 CirLltS€.t (dan mereka berjihad dengan

harta dan jiwa mereka pada jalan Allah), yakni dalam menaati-Nya

dan mencari keridhaan-Nya Termasuk jihad adalah amal-amal shalih

yang diperintahkan Allah, karena amal-amal itu termasuk yang

diperjuangkan seseorang pada dirinya sehingga dapat

melaksanakannya dan meneguhkannya sesuai dengan yang

diperintatrkan Altah &.

Kata penur{uk 4l @rrdra itutah) menunjukkan orang-

orang yang memadukan hal-hal tadi. Kata ini sebagai mubtada', dan

khabar-nya adalah 6:r*Ai'$ (oran7-orang yang benar), yakni:

yang benar dalam menyandang sifat keimanan dan masuk di dalam
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komunitas para penyandangny4 bukan termasuk orang-orang yang

hanya menyatakan keislaman dengan lisannya dan mengaku mukmin

padahal hatinya belum mantap dengan keimanan, dan tidak sampai

kepada maknany4 serta tidak melalorkan amalan-amalan yang

dilakukan oleh orang-orang beriman, yaitu orang-orang badui yang

telah disebutkan tadi dan semtu omng munafik.

Allah & lalu memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan

perkataan lainnya kepada orang-orang badui dan yang sebangsanya itu

ketika mereka mengaku bahwa mereka orang-orang beriman, $
?:-*-Ii6;tii (katatrantah [kepado merelaJ, "Apakah kamu akan

memberitahukan kepada Allah tentang agamamu [keyakinanmu|').

|U,3r firakni dlrri <r;t;\di sini bernakna ii,{-}li (pemberitatruan),

karena itulah dimasuki huruf Daa'pada kalimat iL2p'ryakni apakatr

kalian akan memberitahukan itu kepada-Nya dengan mengatakan

"kami telalr beriman", .rifi a-u3o.lij;ji 4v,ii3-'il3 @aaanat Atlah

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi), maka

bagaimana mtrngkin tersembunyi kepalsuan iman yang kalian

nyatakan itu. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi) dari mafut 0& (memberitahukuD. sii,hXt;
i4 @an Allah Maha Mengetahui seagala sesuatu),tidak ada sesuatu

pun yang tersembunyi dari-Nya. Sungguh, Dia mengetahui kekufinan

yang kalian sembunyikan dan mengetahui keislaman yang kalian

nyatakan karena takut tertimpa mudharat dan mengharapkan

mendapat manfaat.

Allah S kemudian memberitatru Rasul-Nya tentang apa yang

harus beliau katakan ketika mereka meftIsa telah memberi nikmat

kepadanya dengan keislaman mereka, W1-tJ&'oi*- 7*"r"ka tetah

merasa memberi nilonat kepadamu dengan keislaman mereka), yakni

mereka menganggap keislaman mereka itu sebagai pemberian

kepadamu, mereka berkatq *Kami datang kepadamu dengan
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membawa beban dan keluarga, dan kami tidak memerangimu

sebagaimana bani fulan dan bani fulan memerangimu."

KtfiLa4;'rft,J j, Q*nt*"lah, "Janganlah knmu merasa telah

memberi nilonat kepadafu dengan keislamanmz.") maksudnya adalah,

janganlah kalian menganggapnya sebagai pemberian kepadaku,

karena sesungguhnya Islam adalah pemberian yang tidak menuntut

Oleh karena itu, Dia berfirman, *-ryKi;'n'K+!;Xtg
(sebenarnya Altah Dialah yang melimpahlcan nikmat kepadamu

dengan menunjuki laimu lcepada keimanan), yakni menunjukkanmu

kepadanya dan memperlihatkan kepadamu jirlan-Nya, baik kalian

sampai kepadanya maupun tidak. Manshub-nya fi;yadalah karena

sebagai maful bih, dergananggapan ij*- 
^"ngandung 

makna ir):J--ii-

(menganggap), atau karena dibuangnya partikel penyebab khafadh,

yakni ,fif L0. 1t*"rru keislaman mereka).

Demikian juga kalim 
" {-^2ry.K1it\ ldengan menunjuki kamu

kepada keimanan), karena kalimat ini juga mengandung dua

kemungkinan seperti tadi. &.+i'KoL|tka kamu adalah orang-orang
yang benar) pada apa yang kamu nyatakan itu. Penimpalnya dibuang,

yang ditunjukkan oleh yang sebelumnya, yakni: jika kalian adalah

orang-orang yang benar maka Allah akan memberi kalian ganjaran.

Jumhw membacany" K1i'6, dengan fathah pada i\, sedangkan

Ashim membacanya dengan kasrah Sil11

ij'i:6*tAt;+X--'ifriy(sesungguhnyaAllahmengetahuiapa
yang gaib di tangit dan di bumi),yakni lJC qV t (apayanggaib di

langit dan di bumi). 't$Aq5;11'13 @a; Maha Melih,at apa yang

lramu kerjakan), tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Lalu Dia membalas kalian; bila baik dibalas dengan kebaikan, dan bila

buruk dibalas dengan keburukan.
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Jumhur membacanya 'oji3, dalam bentuk khithab (orang

kedua; lawan bicara), sedangkan Ibnu Katsir membacanya dalarir

benttrk ghaibgryah (orang ketiga) [yakni otl;;-(mereka kerjakan)].

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalan Ad-

Dala'il meriwayatkan dari Abu Mulaikah, dia berkata, "Pada hari

penaklukan Makkah, Bilal naik ke atas Ka'batr lalu

mengumandangkan adzart, maka sebagian orang berkata, 'Apakatr ini

seorang budak hitam yang ada di atas Ka'bah?' Sebagian lainnya

berkata, 'Jika Allah memurkainya maka akan merubahnya'. Lalu

turunlah ay at, i;V f, d Kffi . Gy,i.6t $V- (Ha i manus i a, s e s ung guhny a

Kami menciptakan lamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan)."

Ibnu A[ Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu

Juraij.

Abu Daud dalam tru{ar'.asil-ny4 Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan drt Az-hfin, dia berkata,

"Rasulullah $ memerintahkan bani Bayadhah agar menikahkan Abu

Hind dengan salah seorang wanita dari merekq maka mereka berkata,

'Wahai Rasulullab, apakah kami harus menikahkan anak-anak

perempuan kami dengan maula-maula (mantan budak) kpmi?' Lalu

turunlah ayat ini."llo

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bin Khaththab,

balrwa ayat, $3-2fsdKfrff-q,;(iifu- (hai manusia, sesungguhnya

Kami menciptakan lcamu dori seorang laki-laki dan seorang

perempuan) adalah Makiryah (diturunkan di Makkah), dan ini khusus

bagi bangsa Arab, terutarna para maula, kabilah manaput dan bangsa

manapun. Mengenai fi rman-Nya,'Fitl 6t1'^z:KfrA'Ly G e s unsguhny a

tto Dha'y
Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Marasil-nya (195/h. 230), dan dia menilainya

dha'if.
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orang yang paltng mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang

yang paling bertakwa di antara kamu), dia berkata "(Maksudnya

adalah) yang paling menjauhi syirik di antara kamu."

Al Bukhari dan Ibnu Jarir meriwayatkan fari fnu Abbas, dia

berkata, "'qjifu adalah tulang-tulang, sedangkan #:$lt adalah perut-

perut."

Al Firyabi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya, dia berkata, "'q ji!:J adalah persetubuhan, sedangkan .lrlalt
adalah patra-patra yang dengannya mereka saling mengenali."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya,

dia berkata, ':54:3'it adatah paha-paha, sedangkan 'e:r3t adatah

komuntas, seperti Mudhat."

Al Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

berkata, *Rasulullah $ ditanya 'Manusia bagaimanakah yang paling

mulia?' Beliau menjawab, pLitf l' ,+ '&;l (orang yang paling

mulia di antara merekn di sisi Allah ialah orang yang paling

bertah,va di antara mereka). Mereka berkata, 'Bukan tentang ini yang

kami tanyakan'. Beliau bersabda lagi, I' 
"1 

il' I' U a;" u"$r i;it6
ilrt Sl? l' 1' U y) (manusia yang paling mulia adalah Yusuf nabi

Allah putra nabi Allah [Ya'qubJ putra nabi Allah [IshaqJ putra

Khalilullah [IbrahimJ). Mereka berkata lagi, 'Bukan tentang ini yang

kami tanyakan'. Beliau pun balik bertanya, tdi3i ltfit 92rj; ;yt
(Tentang sari-sari bangsa Arabkah yang kalian tanyakon kepadaku?).

Mereka menjawab, 'Benar'. Beliau pun bersab da, *dt ,4 p::V
ry-i$ rit efi;Ii ,t ea:V (sebaik-baik merela pada masa jahiliyah

adalah ie-baik-baikmereka dalam Islam bila mereka paham)'"trr

Banyak hadits disebutkan dalam Ash-Shahih yang menyatakan

batrwa ketakwaanlatr yang melebihkan para hamba.

tlt Munafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (3353) dan Muslim (411846).
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, li66'ii4(t
(orang-orang Arab badui itu berkata, "Kami telah beriman.'), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) badui bani Asad dan Khuzaimah."

Mengenai firman-Nya, CIA\I:'${.2 $etapi katakanlah, "Kami telah

tunduh'), dia berkata "(Maksudnya adalatr) karena takut dibunuh

atau dijadikan budak."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr, bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan bani Asad.

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan --{engan sanad yang dinilai hasan oleh As-Suyuthi-
dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa beberapa orang Arab berkata,

'Wahai Rasulullah, kami telah tunduk. Kami tidak akan

memerangimu sebagaimana bani fulan memerangimu.' Allatr lalu

menurunkan ayat, W:firl;:S;'ttjt3- lurrrta telah merasa memberi

nilonat lcepadamu dengan keislaman merela)."

An-Nasa'i, Al Bazzar, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

serupa itu dari Ibnu Abbas,ll2 dan dia menyebutkan, batrwa mereka

adalah bani Asad.

r12 Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (7lll2), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir dan Al Ausath. Dalam sanadnya

terdapaf Al Hajjaj bin Arthah, perawi tsiqah t^pi mudallis. Adapun para perawi
lainnya adalah para perawi I sh-Shahih;'
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SURAH QAAF

Suratr ini terdiri dari empat puluh lima ayat. Ini surah

Makkiyyah menurut pendapat Al Hasan, Ikrimah, Atha, dan Jabir.

Sementara itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah,

bahwa surah ini Makkiyyah kecuali satu ayat, yaitu firman-Ny1 lAi
vli , A"; ui ,t{ fu o. v't'{. u3 ,?9(' +5rii r7if, 1oa,

sesungguhnya telah Kami ciptalcan langit dan bumi dan apa yang ada

di antara keduanya dolam enam mc$a, dan Kami sedikit pun tidak

ditimpa keletihan [ayat 38]).

Menurut pendapat yartg shahifr, surah tersebut merupakan

permulaan surah-suratr mufashshal, sementara menurut pendapat lain,

surah-surah mufashshal dimulai dari surah Al Hujuraat.

Ibnu Adh-Dharis, An-Nahhas, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Qaaf
diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-

Zubur.

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Quthbah bin Malik, dia

berkata, 'Nabi S dalam shalat Subuh pada rakaat pertama membac4

)4io!:;r63<go"f demi Al Qnr'anyang sangat mulia):'tt3

"t shohih.
HR. Muslim (11336).
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Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab-kitab Sunan

meriwayatkan daxi Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Rasulullah #
dalam shalat Id membaca qaaf (surah Qaaf) dan iqtaraDar (surah Al

Qamar)."lla

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ummu Hisyam binti Haritsah, dia berkata,

"Tidaklah aku mengambil ayat, -wJit p!.jf$3(Q""f, demi Al Qur'an
yang sangat mulia) kecuali dari bibir Rasulullah S. Beliau

membacanya setiap Jum'at di atas mimbar ketika menyampaikan

l&utbah kepada manusia." Hadits ini terdapat di dalam Shahih

Muslim.rrs

-bih,fi 36 ;113+tl rf# 6 r* S. )*fio!;;f|-
,1+l6,rK

&ic$,F\t;,K"s W5gft'W,Et,,#i
W S{;6t {3\ SyVri{,:'

c c;il €D uw ay.r\sK, gti 3

#)i,bg5>5i;,

a -1 , rl4@//v*
e$ A.6rV (4"s'i 

"6'i'V@ e# uCL \i', W3J
.1

@

"n shahih.
HR. Muslim Q1607); At-Tirmidzi (53a); An-Nasa'i (3/184), dan Ibnu Majah (

1282).

"t shahih.
HR. Muslim (21595); An-Nasa'i (31107); dan Abu Daud (1012).
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tjfirgr*.4i"jgli (fr/"6 j3i'nu1;

";L'J:.,j\ ;K "S 
A ;A "d::;li e'V @ +itEy rF*

@ *+. *u,4 c i STi*i ;;^u fl@ +"j
"Qaaf, demi Al Qur'an yang sangat mulia. (Mereka tidak

menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang

kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka

sendiri, maka,berkatalah orang-orang koftr, 'Ini adalah sesuatu

yang amat ajaib'. Apakah hami setelah mati dan setelah menjadi

tanah (kami akan kembali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian

yang tidak mungkin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa

yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada

sisi Kami pun ada Kitab yang memelihara (mencatat). Sebenarnya,

mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang

kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau-balau.

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas

mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya, dan

langit itu tidah mempunyai retak-retak sedikit pun? Dan Kami
hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya ganang-gunung

yang kokoh, dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman

yang indah dipandang mita. Untuk menjadi pelajaran dan

peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah).
Dan Kami turunkan dari langit air ygng banyak manfaatnya,lalu

Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman

yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang
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mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk meniodi rezeki

bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu

tanah yang mati (kering). Seperti itulah teriadinya kebangkilan-

Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan

penduduk Rass dan Tsamud, dan kaumAad, kaum Fir'aun dan

kaum Luth, dan pendudukAikah serta kaum Tubba', semuanya

telah mendustakan rosul-rasul, maka sudah semcsfinyalah mereka

mendapat hukuman yang sudah diancamlcan- Maha apakah Kami

letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam

keadan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru."

(Qs. Qaaf [50]: 1-15)

Firman-Nya, ;$)i o!;3t 3 (Q""f demi. Al Qur'an yang

sangat mulia). Pembahasan tentang ini sama delean pembahasan

yang telah kami kemukakan saat membalras firman-NYa, G) b!:F|';
$4t lSnaaa, demi Al Qur'anyang mempunyai keagungan) (Qs. Shaad

[38]: l)
,# ?t#fi3 @ ,,- Qtaa Miim.

yang menerangkan) (Qs. Az-Zukhruf [43]:
2).

Ada perbedaan pendapat mengenai makna -i.
AI Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa ini

adalah nama gunung yang mengelilingi dunia dari Zabarzad,

sementara langit ditelungkupkan di atasnya dari balik hijab, yang

matahari terbenam di baliknya dan jaraknya sejauh perjalanan

setahun."

Al Farra berkata, "Berdas'arkan ini, maka perlu mendudukkan

i'rab pada -j karena dia adalah isz, bukan huruf hijaiyyah."

Demi Kitab [Al Qur'an]
1-2; Ad-Du*haan l44l: l-
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Lebih jauh dia berkata, "Kemungkinan qaaf itu sendiri disebut

sebagai rurmanya, seperti ucapan seseorang:

uGuua,eA'i
'Aku katakan kepadanya, "Berhentilah," maka dia pun berkata,

"Qaaf]'

Maksudnya adalah, aku berhenti.

Al Fana dan Az-Zajiaj mengemukakan, bahwa segolongan

orang mengatakan, bahwa maka -i adalah |f.g '$ 6'ej';\i |#
(telah ditetapkan perkara dan telah ditetapkan apa yang akan tet'jadi).

Sebagaimana pendapat mengenai ft, yakni ';\\ ? (telah dekat

perkara).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa -i adalah salah satu nama

Allah yang Allah bersumpah dengannya.

Qatadah berkata, "Maksudnya adalah salah satu nama Al

Qur'an."

Asy-Sya'bi berkata, "Pembukaan surah."

Abu Bakar Al Warra berkata, "Maknanya adalah Uft ry|e
6i3i, \i W (berhentilah pada perintah dan larangan Kami, serta

janganlah engkau melampaui itu)."

Ada juga yang berpendapat selain itu namun lebih lemah dari

itu.

Pendapat yang benar yaitu, ini termasuk Al Mutasyabih yang

Allah sembunyikan ilmu tentang ini, sebagaimana telah kami

paparkan pada pembukaan suratr Al Baqarah.

Makna y$ lyang sangat mulia) adalah memiliki kemuliaan

terhadap Kitab-Kitab lain yang diturunkan

Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah il-F' (V*g mulia)."

507TAFSIR FATHUL QADIR



Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah yang

derajatnya tinggi.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah yang

kadarnya besar.

Penimpal kata sumpah ini menurut orang-orang Kufah adalah

kalimat f#, .i; ([merekn tidak menerimanyal bahkan mereka

tercengang).

Al 'Akhfasy berkata, "Penimpalnya dibuang, seakan-akan

Atlah mengatakan 'Qaaf, demi Al Qur'an yang sangat mulia, sungguh

engkau diutus'."

$'Kt C, $t @pakah kamti setelah mati dan setelah meniadi

tanah firami akan kcmbali lagiJ) Ibnu Kaisan berkata, "Penimpalnya

adalah $e.W-e (tiada suatu ucapan pun yang diucapkan (ayat l8)."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa penimpalnya J,A|UW'i
& ,f;*i (sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang

dihancurlran oleh bumi dari [tubuhaubuhJ mereka), dengan perkiraan

I aam,yakni t:LJb'Jji, (sesungguhnya Kami telah mengetahui).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa penimpalnya dibuang,

perkiraannya: ,A. ,llt ,irifll(Kami menurunkannya kepadamu agar

kamu memperingatkan). Seakan-akan dikatakan uQaaf, demi Al

Qur'an yang sangat mulia, Kami menurunkannya kepadamu agar

kamu memperingatkan manusia dengannya".

Jumhur membacany a Jti dengan suhtn.

Al Hasan, Ibnu Abi Ishaq, dan Nashr bin Ashim membacnya

dengan kasrahpada huruf/aa' t/ti].
Isa Ats-Tsaqafi membacanya dengan fathah pada huruf faa'

tiirit.
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Harun dan Muhammad bin As-Sumaifi membacanya dengan

dhammah fU6t

;#t \t ii( i *, S; ([merelm tidak menerimanyal bahkan

mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang

pemberi peringatan dari fimlanganJ mereka sendiri). .( ini untuk

beralih dari penimpal itu, dengan beragam pendapat. ilf berada pada

posisi nashab dengan perkiraan: 'i;E'og(karena telah datang kepada

mereka). Maknanya yaitu, bahkan orang-orang kafir ifu tercengang

karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari

kalangan mereka sendiri, yaitu Muhammad $. Mereka tidak hanya

ragu dan menolak, bahkan mereka menganggap ifu termasuk hal yang

'n**n;X;at 
tain menyebutkan, bahwa ini adalah pengalihan dari

penyifatan Al Qur'an sebagai sesuatu yang mulia.

Penafsiran tentang ini telatr dikemukakan dalam surah Shaad.

Kemudian menafsirkan apa yang Allah ceritakan tentang

mereka, bahwa mereka tercengang, d.* 16 tK 'o&fr 3(i (maka

berlrntalah orang-orang kaJir, "Ini adalah sesuatu yang amat ajaib.')
Ini menambah terang dan jelas perihal mereka.

Qatadah berkata, 'oKeheranan mereka, bahwa mereka diminta

hanya menyeru kepada satu Tuhan saja."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa keheranan mereka adalah

tentang pembangkitan kembali setelah mati. Jadi, lafazh t:S (ini)
menunjukkan sesuatu yang masih samar yang ditafsir oleh kalimat

setelahny4 yaitt tCa$J @patrah kami setelah mati...).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Ar-Razi berkata, "Zhahimya, bahwa ucapan mereka l:S $ni)
menunjukkan datangnya pemberi peringatan. Kemudian mereka

berkata, q$t @pakah kami setelah mati))'
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Selain itu, setelatr menganggap jauhnya hal itu dengan

ungkapan kalimat tanya, di sinr terdapat juga sesuatu yang

mengindikasikan makna keheranan, yaitu ucapan mereka, 4'6 6t
(itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin), karena

ungkapan ini menganggap jauhnya hal tersebut. Ungkapan ini sama

dengan keheranan. Jika ungkapan keheranan yang berupa ucapan

mereka, e.* ,6 tliS Qni adalah sesuatu yang amat aiaib) itu kembali

kepada perkataan mereka, C, (,, @pakah kami setelah mati), maka

ini adalah pengulangan.

Jika dikatakan bahwa pengulangan yang jelas itu semestinya

dengan mengatakan bahwa kalimat e4 ,6 t1.:6 (tni adalah sesuatu

yang amat ajaib) kembali kepada datangnya pemberi peringatan,

maka keheranan mereka itu diketahui dari kalimat ii( I G S,

(bahtran mereka tercengang karena telah datang lupada mereka

seorang pemberi peringatan), sehingga kalimat {4 f6(:6 (tni adalah

sesuatu yang amat ajaib) adalah pengulangan. Jadi, kami katakan: Itu

bukan pengulangan, melainkan penegasan, karena ketika Allah

mengatakan, f;4 $. (bahtran mereka tercengang), ini diungkapkan

dengan bentukf'/, dan memang boleh saja seseorang heran terhadap

sesuatu yang tidak berupa keheranan, seperti disebutkan dalam

firman-Ny a. $l ,l e G6 (Apatrah kamu merasa heran tentang

ketetapan Allah?) (Qs. Huud [l l]: 73). Dikatakan juga dalam pepatah:

tidak ada alasan untuk keherananmu terhadap sesuatu yang tidak

mengherankan. Jadi, seakan-akan ketika mereka merasa heran,

dikatakan kepada mereka, *Tidak ada gunanya keheranan kalian."

Mereka pgn berkata, "Ini merupakan sesuatu yang sangat ajaib, maka

bagaimana mungkin kami tidak merasa heran?" Ini ditunjukkan oleh

kalimat ii{fi36i, (makn berkatalah orang-orang kafir), dengan huruf

foa', karena ini menunjukkan pengurutannya setelah yang

mendahuluinya.

Jumhur membacany a llr($,dalam bentuk kalimat tanya'
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Ibnu Amir dalam suatu riwayat darinya, Abu Ja'far, Al
A'masy, dan Al A'raj membacanya dengan satu htruf hamzah I ti1

$]. Jadi, kemungkinanoya sebagai kalimat tanya seperti qira'ah
jumhur, dar hamzah isti/ham-nya diperkirakan. Kemungkinan juga

maknanya sebagai berita. 'Amil pada zharf diperkirakan, yakni:

apakah Dia akan membangkitkan kami kembali, atau apakah kami

akan kembali bila kami telah mati. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang

setelahnya. Demikian pemaknaannya berdasarkan qira'ah jumhur.

Adapun berdasarkan qira'ah yang kedua, maka penimpal ri1 dibuang,

Yakni U'a.r Gami kembali).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalzln gs
(kembali). Maknanya adalatr pengingkaran mereka terhadap

pembangkitan kembali setelatr mereka mati dan menjadi tanah.

Mereka kemudian memastikan ketidakmungkinan

pembangkitan kembali itu, i$i (it" adalah), yakni pembangkitan

kembali setelah mati, A 'fi {tuotu pengembalian yang tidak

mungkin), yakni jauh dari logis, atau pemaharnan, atau kebiasaan, atau

kemungkinan. Dikatakan polanya tiri -'ri.t)i - ifr|j dan Ai- €)
b;3 -.

Allah & keriudian menyanggatr perkataan mereka, ( (* i
& .;;::rt ii 6esungguhnya Kami telah mengetahui apa yang

dihancurkan oleh bumi dari [tubuh+ubuhJ mereka), yakni apa yang

dimakan dari tubuh mereka, maka tidak ada yang sesuatu pun dari itu
yang luput dari Kami, karena Dzat yarg pengetahuan-Nya meliputi

segala sesuatu, maka pengetahuan-Nya juga mencakup apa yang

hancur dari tubuh oran-orang yang telah mati di dalam kubur,

sehingga tidak sulit bagi-Nya untuk membangkitkan kembali, dan itu

bukan kemustatrilan bagi-Nya.

As-Suddi berkata, *l"th di sini [yakni dari ,j:;l adalah

kematian, yakni Allah berkata, 'Kami mengetahui siapa yang mati
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dari mereka dan siapa yang masih hidup', karena orang yang mati

dikuburkan, maka seakan-akan tanatr memakan jasad orang-orang

yang mati."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya yakni, siapa

yang masuk Islam dari orang-orang musynk.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

tJ; ,ii{ 64 (dan pada sisi Kami pun ada Kitab yang

memelihara [mencatat) maksudnya adalatr memelihara jumlah dan

nama-ftlma mereka, batrkan segala sesuatu, yaitu Lauh Matrfuzh, yang

terpelihara dari para syetan, atau terpelihara dari segala sesuatu.

Allah lalu beralih dari perkataan mereka yang pertama kepada

yang lebih buruk dari itu, 6\ frK S. (sebenarnya, mereka telah

mendustakan kebenaran), karena ini menrpakan pernyataan

pendustaan dari mereka. setelatr sebelumnya mereka menyatakan

kemustahilan. Maksud ljr di sini adalatr Al Qur'an.

Al Mawardi mengatakan batrwa demikianlatr pendapat semua

mufasir.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr Islam.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah

Muhammad.

Pendapat tain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr

kenabian yang dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat.

#.f- 6 (tattrata lcebenaran itu datang ftepada merepa)

maksudnya adalah, ketika datangnya itu kepada mereka tanpa

diperhatikan, tanpa dipikirkan dan tanpa diamati.

Jumhur membacanya dengan fathah pada huruf laam darr

tasydid pada huruf mifm 16).
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Al Jahdari membacanya dengan kasrah pada huruf laam dan

t akhJif pada huruf mi im [6).

e; / O ;{3 (maka merelm berada dalam keadaan kacau-

balau) maksudnya adalah campur aduk dan kacau-balau. Terkadang

mereka mengatakan bahwa beliau tukang sihir, terkadang penyair; dan

terkadan! tukang teluh (dukun). Demikian perkataan Az-Zajjaj'' dan

lainnya.

Qatadah berkata, "(Maksudnya adalah) bermacam-macam."

Al Hasan berkata, "(Maksudnya adalah) samar."

Maknanya yaitu, saling mendekati.

Pendapat lain menyebutkan, "(Maksudnya adatatr) rusak."

Pemaknaan-pemaknaan tersebut saling mendekati.

Dari pengertian ini terdapat ungkapan r,rSr irU6f "r*';, yakni

telah rusak amanah-amanah manusia. tjlr 7\i2 ;3St et @euoru
telah rusak dan perkaranya telah kacau-balau).

;{t' [3\ JyVA- il @akn apakah mereka tidak melihat

akan langit yang ada di atas merelca). Pertanyaan ini sebagai celaan

dan kecaman, yakni bagaimana mereka lalai dari memperhatikan

langit yang ada di atas mereka. W. 6 (bagaimana Kami

meninggikannya) dan menjadikannya dengan sifat yang tinggi ini
tanpa tiang yang menyanggarlya. W5 (dan menghiasinya) dengan

lampu-lampu yang Kami jadikan padanya. ,j3 u(XYt gan langit itu

tidak mempunyai retak-retak sedikit pun),fi*i tSb ,AP dan'isllc
(keretakan; robekan; celah), bentuk jarnak aari ii. Contohnya ucapan

Imru' Al Qais berikut ini:
ttc ,so7 lt.

-t.) d wj y. q
" Menutupi tnr rr ot*, dengannya dari b e lakang."
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Al Kisa'i berkata, "Tidak ada ketidakseimbangan padanya,

kontradiksi, dan tidak pula keretakan."

qfi .r;'i'13 (dan Kami hamparkan bumi frz) maksudnya

adalah membentangkannya. dSWeiV (dan Kami letaklan padanya

gunung-gunung yang kotroh), yakni '-rtf lV (gunung-gunung yang

kokoh). Penafsiran ini telah dikemukakan dalam surah Ar-Ra'd.

macamffiH"i,":rY;il"r;;:;Lmatu)maksudnyaadarahdari
segala jenis yang bagus. Penafsiran ini telah dipaparkan dalam surah

Al Hajj.

# * & {5r3 
"fr 

(untuk meniadi pelaiaran dan

peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali [mengingat Allah).
Keduanya adalatr alasan untuk apa yang telah disebutkan. Keduanya

manshub karenaJi'l yarrg terakhir darinya, yakni: Kami lakukan apa

yang telah Kami lakukan itu f.r3ri .,4.(untuk dijadikan pelajaran

dan peringatan).Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Sementara itu, Abu Hatim mengatakan, balwa,manshub-nya

kedua lafazh itu karena sebagai mashdar, yakni cFit {g$ U; r:li*
Karni menjadikan itu sebagai pelajaran dan peringatan). l#r
maksudnya adalah yang kembali kepada Allah dengan bertobat dan

memikirkan kecermatan ciptaan-Nya serta keindahan makhluk-

makhluk-Nya. Redaksi ayat ini mengandung peringatan bagi orang-

orang yang mengingkari pembangkitan kembali setelah mati dan

menyadarkan mereka dari kelalaian, serta menerangkan kemungkinan

hal itu dan tidak adanya kemustahilan terjadinya hal itu, karenaDzat

yang kuasa atas hal-hal seperti ini tentunya kuasa pula atas hd itu.

Demikian juga firman-Nya, (fi iC l3i i tij5 9"" Kami

turunlran dari langit air yang banyak manfaatnya), yakni Kami

menurunkan air yang banyak membawa berkatr dari langit untuk

kemanfaatan manusia dalam kebanyakan urusan mereka.
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* + CiIt (lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-

pohon) maksudnya adalatr, dengan air itu Kami menumbuhkan kebun-

tdUun yang banyak. )# €: (dan biji-biji tanaman yang dikctam),

yak"ibiji-bijian yang dipetik dan dipanen. Maknanya yaitu frt+)
#t (dan biji-biji tanaman yang diketam). Dikhususkannya biji
karena itulah yang dimaksud, demikian yang dikalakan oleh orang-

orang Bashrah. Sementara orang-orang Kufah mengatakan, bahwa ini
merupakan bentuk meng-idhafah-karL sesuatu kepada dirinya, seperti

gilt ra.-* (yakni: b,*t' juga bermakna masjid). Demikian yang

dituturkan oleh Al Farra.

Adh-Dhahhak berkata ",t*iAt V adalah gandum dan

jewawut."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah segala biji yang

diketam dan dapat disimpan lama serta sebagai makanan pokok.

Kalimat 3; "{; 6 *t--U JAg (dan pohon kurma yang
tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun) di-'athf-
kan kepada ,l* Qtohon-pohon), yalrcrri: dan dengan air itu Kami
tumbuhkan juga pohon kurma. Dikhususkannya penyebutan pohon

kurma kendati sudah tercakup oleh lafazh ,* Qtohon-pohon)
menunjukkan kelebihannya dibanding pohon-pohon lainnya.

Manshub-ny" ;fu6 Ginggi-t@gi) karena sebagai haal (keterangan

kondisi), yakni haal yang diperkirakan, karena ketika tumbuh pohon

itu belum tinggi.

Mujatrid, Ikrimatr, dan Qatadah mengatakan, bahwa brl",$t
adalah ,StlS, (yang panjang; tinggi).

Sa'id bin Jubair berkata, "(Maksudnya adalah) rata."

Al Hasan, IkrimalU dan Al Farra berkata, "(Maksudnya adalah)

rindang. Kambing yang "rindang" disebfi ci|(akan melahirkan)."
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Pendapat yang masyhur dalam batrasa orang Arab adalah yang

pertama, dikatakan 61;. - 'z5n 9iJ. apabila pohon kirma itu
panjang atau tinggi. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

ewqt "6'u"6.t, 6';,r'd;:r"p tl' I ,' 
J -r r

?git g,rii 6:)t;'-t)', :l.9'nit ,',At e?6
"Kami punya Hramer, tapi bukan Htamer anggur,

tapi dari yang dihasilkan oleh pohon yang tinggi.

Anggur di langit meniulang tinggi,

buahnya melampaui ranting-ranting pepohonan."

Katimat I;U(I1yrng mempunyai mryang yang bersusun'

susun) berada pada pisisi nashab sebagai haal dart,1ii.tjt 6ohon
kurma). !fur,falah_yang pertama kali muncul dari buatr kurma.

Dikatakan tb* - Cjfu' Cp (mayang itu baru muncul). LCr adalah

susunan yang saling bertumpuk, yaitu sebelum merekatr, jadi itu
merupakan susunan pada kelompaknya. Bila keluar dari kelompoknya

makabukan lagi'4;ial.

26 6$ (untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba- [Kami).
Manshub-nya ini karena sebagai mashdm, yakni ,iil iiioii, (Kami

memberi mereka rezeki), atau sebagar 'illah (alasan), yatcni 9;6 €41

gir[ ;$li lfami menumbuhkan hal-hal tersebut untuk menjadi

rezeki).

€i',5. .ntgt (dan Kami hiduptran dengan air ity tanah yang

mati [keringfi maksudnya adala]r, dengan air itu Karni juga

menghidupkan tanah yang gersang, yang tidak ada buah-buatran dan

pepohonan padanya.

Kalimat i.lft 6fK ls"prrti itulah teriadinya kebarngkitan)

adalah'kalimat permulaan untuk menerangkan bahwa keluar dari
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kuburan saat pembangkitan kembali adalah seperti menghidupkan

tanah yang telah kering oleh Allah.

Jumhur membacanya *!, secara takhfif. Sementara Abu Ja'far
dan Khalid membacanya seczra tatsqil (dengan tasydiA l*1.

Allah & lalu menyebutkan umat-uamt yang mendustakarr, '.jK
,,1\ IAV di|;iii (sebelum mereka telah mendustakan [pulal kaum

Nuh dan penduduk Xass), yaitu kaum Syu'aib, sebagaimana telah

dij,elaskan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka adalah orang-

orang yang didatangi oleh seorang lelaki dari ujung kota, dan mereka

ini termasuk kaum Isa.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka adalah orang-

orang yang dibantai di parit. iSi adalah nama tempat yang

dinisbatkan kepada mereka, atalu fi'l (perbuatan), yakni mengganti

sumnr. Dikatakan 
.,Jp 

) apabilamenggali sumur.

ttj)"'Ut@ ',9 (dan Tsamud, dan kaum 'Aad, lmum Fir'aun)
maksudnya adalah yakni Fir'aun dan para pengikutny 

".'+j i:.L$ @an
kaum Luth). Allah menyatakan mereka sebagai iitj,.1 (saudara-saudara

Luth), karena mereka merupakan keponakan-keponakannya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka adalah kaum Nabi
Ibrahim, yang termasuk kerabat Luth.

"Sfi6 l*lt (dan penduduk Aikah). Pembahasan tentang jfrSf
dan perbedaan qira'ahnya telah dipaparkan secara gamblang dalam

surah Asy-Syu'araa'. Nabi mereka yang Allah utus kepada mereka

E {i5 $rrt, knum Tubba) maksudnya adalah Tubba' Al
Himyari, yang telah disebu&an dalam firman-Ny a, $ i5 fi b 6
(Apalmh mereka firaum musyrikinJ yang lebih baik ataulcah kaum

TAFSIR FATHUL QADIR 517



Tubba) (Qs. Ad-Dukhaan l44l: 37). Namanya Sa'd Abu Karb'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa nzlmanya As'ad.

Qatadah berkata, "Allah mencela kaum Tubba' tanpa mencela

Tubba'."

S:lt (Kk (Semuanya telah mendustalan rasul-rasul)' Tanwin

di sini menggantikat mudhaf ilaih, yat'm masing-masing dari mereka

semua itu telah mendustakan rasul yang Allah utus kepadanya dan

mendustakan syariat yang dibawanya. Huruf laam padaili Uettr;u*

menunjukkan telah diketahui. Bisa juga menunjukkan jenis, yakni

masing-masing golongan dari golongan-golongan itu mendustakan

semua rasul. Penggunaan dhamir trrnggal pada lafazh iKdidasarkan
padalafazh'$.

Di sini terkandung pelipur lara bagi Rasulullah $, seakan-

akan dikatakan kepadanya, "Janganlah engkau bersedih dan tenggelam

dalam kedukaanmu karena pendustaan mereka terhadapmu, karena

memang demikianlah perihal para nabi, karena kaum mereka datrulu

juga mendustakan nabi-nabi mereka dan tidak mempercayai mereka,

kecuali sedikit dari mereka."

*";* (maka sudah semestwalah mereka mendapat hulatman

yang sudah diancamkan) maksudnya adalah, wajiblah ancaman-Ku

atas mereka, dan berlakulah kalimat adzab atas mereka, serta

berlakulah pada mereka takdir Allah bagi mereka, berupa

pembenaman, perubahan wujud, dan pembinas&ul dengan berbagai

adzab yang Allatr turunkan kepada mereka.

Kalimat pertanyaan ini, Ji'$ ,fiU 6 (maka apalah Kami

letih dengan penciptaan yang pertama?) sebagai kecaman dan celaan.

Kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk memastikan perkara

pembakitan kembali setelah mati yang diingkari oleh umat-umat itu.

Maksudnya, apakah Kami tidak mampu menciptakan kembali,

padahal Kamilah yang telah menciptakan mereka pertama kali ketika
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mereka belum menjadi apa-apa. Jadi, bagaimana mungkin kami tidak
mampu membangkitkan mereka kembali. Dikatakan i\ur'* apabila

aku tidak mampu melahrkan perkara itu dan tidak mengetahui

cilanya.

Jumhur membacanya dengan kasrah pada huruf yaa' yang
pertama, dan setelatrny a htxuf yaa' ber-sukun t 

qilt
Ibnu Abi Ablah membacanya dengan tasydid pada huruf yaa'

tidak secara penuh.

Allah lalu menyebutkan, bahwa mereka dalam keadaan

meragukanpembangkitanitu, ** *U,# A i $@ebenarnya
merelra dalam keadan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru),
yakni dalam kesangsian dan kebimbangan serta kebingunan mengenai
penciptaan yang baru (pembangkitan kembali orang-orang yang sudah

mati). Makna pengalihan isi redaksi ini adalatr, mereka tidak
mengingkari kekuasaan Allatl terhadap penciptaan yang pertama, tapi
sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang

baru.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nyq J, dia berkata, "Ini adalatr salatr satu

rurma Allah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia berkat4 "Allah
menciptakan laut yang meliputi di balik bumi ini, kemudian di balik
itu menciptakan gunung yang bernama Qaaf as-Samaa' ad-dunya
(qaaf-nya langit dunia) yang ditinggikan di atasnya, kemudian di balik
gunung itu menciptakan bumi seperti bumi itu tujuh kali, kemudian di
balik itu menciptakan laut yang mengitarinya, kemudian di balik itu
menciptakan gunung yang bernama Qaaf as-samaa' (qaaf-nya langit)
kedua yang ditinggikan di atasnya, hingga semuanya berjumlah tujuh
bumi, tujuh laut, tujuh gunung, dan tujuh bumi. Itulah firman-Nya,
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,fi '^15 .2y q i4 HS (Ditambahkan

ibsA (Qs. Luqm aan 13 lf: 27) )'

Ibnu Katsir

Abbas."

Selain itu,

sanadnya."

berkata, "Ini sanadnya tidak shahih dari Ibnu

dia juga berkata, "Ada keterputusan pada

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

darinya juga, dia berkata, "Itu adalah gunung dan jalur-jalurnya ke

padang sahara yang di atasnya ada bumi. Apabila Allah hendak

menggoncang sebuah negeri, maka Atlah memerintahkan gunung itu,

sehingga gunung itu menggerakkan jalur yang bersambung ke negeri

tersebut, sehingga mengguncang dan menggerakkannya. Dari situ

berguncanglah negeri itu tanpa negeri yang lainnya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim mqriwayatkan darinya

juga, mengenai firman-Nyu, t*1i o!:jl6 (demi Al Qur'an yang sangat

mulia),dia berkata, "(Maksudnya adalatr) /-Fr tV*S mulia)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "Al

Qur'an yang sangat mulia, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dan

lebih utama darinya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

juga, mengenai firman-Nyu ;i4 .?iii J:ri u, W 'i (sesungguhnva

Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari [tubuh-

tubuhJ mereka), dia berkat4 "(Maksudnya adalatr) tubuh-tubuh

mereka dan apa-apa yang hancur dari itu."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) apa'apa yang dih4ncurkannya dari

daging, tulang, dan rambut mereka."

kepadany'a njuh laut
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "e/t adalah sesuatu yang

berubah."

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Ibnu Mardawaih dari Quthbah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi #
membacakan surah Qaaf pada suatu pagi. Lalu ketika sampai pada

ayat, ti16 J;3V (dan pohon htrma yang tinggi-tinggi), aku berkata,

' Apa itu suuq -ny a?' beliau menj awab, Q) S (P ani angnya)."r 16

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, #yV JAG (dan qohon latrma yang tinggi-tinggi), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) J.pt (panjang)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny4 3=* U (t lyrrg mempunyai mayang yang

bersusun-susun), dia berkat4 "Saling bertumpangan satu sama

lainnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Ny", ij,ii ,*{U $;rt @aka apakah Kami letih
dengan penciptaan yang pertama?) dia berkata, "(Maksudnya adalah)

Kami tidak dilelahkan oleh penciptaan yang pertarr.ra." Mengenai

firman-\ya, !-* *U,# C i $ @ebenarnya merela dalam keadan

ragu-ragu tentang penciptaan yang baru), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) meragukan pembangkitan kembali."

"6 shahih.
HR. Al Hakim Q1464), dia berkata, "Dikeluarkan oleh Muslim dengan selain

redaksi ini dan tanpa menyebutkan tafsiran padanya. Hadits ini shahih menurut
syarat Muslim."

Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

521TAFSIR FATHUL QADIR



,F'
)jvL*e

Ww-;kau

;1y55 a,";x + 3y3, Y'xs5'of ii 6L iits

*i5
l-;'^r rKc Aitld\ ;A';fJ" .r-E)@ i, Ui ;'i,

,K"i;{,*e&l;J@ry,

)& 2L'gii;,td/ @i,'e:i' c (s,!l; J6; @ is

;,$rffii

YT

;gtffi'!1b-J);(K1

l;J\ilq'3Aiad;

vlvfr*
# f'6,t i(#i i,#Tit$ {;,:u q
4la?;r,tSygfr ek"li

,Y;e35;;

'i-i q'$ Wir{ti,_V,,fl @ # ;;

*ioJ;sfi; $sa ,4*"68
W r61$ls.ili'ali *'e'riA)tx;6t\

4;1'"i16#U14',>"J

'(Dan sesungguhnya Kamitelah menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat

kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang
malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah

kanan dan yang lain duduk di sebelah kirl Tiada suatu ucapan pun

";i'[;fi 3"ii(@ g y Kt-ui i5 L:i iG{ i E @}
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yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas

yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-

benarnya Itulah yang kamu selalu lari dari padanya Dan ditiuplah

s ang kakala ltulah hari terlaks anany a ancaman. D an datanglah

fiapaiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan

seorang malaikat penyaksl Sesungguhnya kamu berada dalam

keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadama

tutup (yang menutupi) mdtamu' maka penglihatanmu pada hari itu

sangat tajam. Dan yang menyertai dia berkato, ,Inilah (catatan

amatnya) yang tersedia pada sisikut' (Allah beriirman)'
,Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang

sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakuhan

kebaiikan, melanggar batas lagi ragu'ragu' yang menyembah

sembahan yang lain besertaAllah, maka lemparkanlah dia ke

dalam siksaan yang sangatt. Yang menyertai dia berkata (pula)' 'Ya

Tuhan kami, aku tidak-menyesatkannya tetapi dialah yang berada

dalam kesesatan yangiauh,. Allnh bedirman, 'Janganlah Kamu

b erteng kar di hadap an-Ku, p adahal s es ungg uhny a Aku dah ulu

telah memberikan ancaman kepadamu'. Keputusan di sisi-Ku tidak

dapat diubah dan Aku sekati-kali tidak menganiaya hamba-hamba-

Ku @an ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya

kepada Jahanam,'Apakah kamu sudah penuh?' Dia meniawab,

,Masih adakah tambahan?' Dan didekatkanlah surga itu kepada

orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiadaiauh (dari

mereka). Inilah yang diianiikan kepadamu, fraitu) pada setiap

hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua

peraturan-peraturan-Nya). (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan

Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya), dan dia

datang dengan hati yang bertobal Masukilah sufga itu dengan

aman, itulah hari kekekalan Mereka di dalamnya memperoleh apa

TAFSIR FATHUL QADIR 523



yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya."

(Qs. Qaaf [s0]: 16-3s)

Firman-Nya, ,!i::. +, 3;3 Y )13 ifiY,i gtr il3 6an
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisikkan oleh hatinya) sebagai permulaan yang mengandung

penyebutan sebagian kekuasaan Allah.

Maksud ifiy,i adalah jenis manusia.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah Adam.

Asal makna L?it [yakni dari ir:;:] adalah 'r;4t t>3:at

(suara yang pelan atau samar), dan maksudnya di sini adalah bisikan

dalam batinnya, hatiny4 dan perasaannya. Kami mengetahui apa yang

tersembunyi dan berada di dalam dirinya (yang terlintas di dalam

dirinya). Contoh penggunaan L?jt yang berarti suara yang samar

atau pelan adalah ucapan Al A'sya berikut ini:

"-.':rat slf,;t-, Ji",#
"Kau mendengar bisikan drnttngon perhiasan bila dia beranjak."

Lahtlafazh ini digunakan dengan makna bisikan jiwa.

*ti .F i dL 33 ';4 (dan Kami lebih deknt kepadanya

daripada urat lehernya), yaitu f.6t ,P (urat leher) yang membentang

dari sisi kerongkongannya ke tengkuknya. Keduanya adalah dua urat

yang terletak di sebelah kanan dan kiri.

Al Hasan berkata, "iu-;jr adalatr fojr (urat tali jantung), yaitu

urat yang menggantung j antung. "

Itu gambaran kedekatan yang digambarkan dengan dekatnya

urat itu pada manusia.
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Maksudnya, Kami lebih dekat kepadanya daripada lt'-l ,fr
(urat lehernya). Bentuk idhafiyyah ini bayaniyah (penjelasan), yakni

n-:jt SJF (*ut itu adalah leher).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa i;ir uaAah leher itu

sendiri. Jadi, ini seperti bentuk idhafah gwl'lai-i lmakna gqJ'
adalah masjid juga).

Allatr & lalu menyebutkan, bahwa disamping Allah

mengetahuinya, Allah juga telah menugaskan dub malaikat yang

selalu mencatat perbuatannya dan mengawasi perbuatan sebagai

hujjalr, ;r.6ldt$$iy (yaitul t@til@ dua orang malailmt mencatat amal

perbuatannya). Zharf iru manshub katena kata .fjf mengandung

maknd f '/. Bisa juga manshub-nya karena adanya kata yang

diperkirakan, yaitu f5t (ingatlah). Maknanya adalatr, Allah lebih

dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri ketika dua malaikat

mencatat perbuatan. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat setiap

yang diucapkan dan diperbuat mencatat semua itu dan

menetapkannya. uisr adalatr il(ti @engambilan). Kami lebih

mengetahui perihalnya tanpa memerlukan para malaikat yang

ditugaskan mengawasinya. Namun Kami menjadikan itu hanya untuk

menetapkan hujatr dan menegaskan perkaranya.

Al Hasan, Qatadah, dan Mujatrid berkata, "e(iiSadalah dua

malaikat yang mencatat amal perbuatanmu; salah satunya berada di

sebelah kananmu, yang mencatat kebaikan-kebaikanmu, dan satunya

lagi berada di sebelah kirimu, yang mencatat keburukan-

keburukanmu."

Mujahid juga berkata, *Allah menugaskan dua malaikat pada

malam hari dan dua malaikat pada Siang hari trntuk mengawasi amal

perbuatan manusia dan mencatatnya."

U a(;i ,16 ,AAi $ (seorang duduk di sebelah kanan dan yang

lain duduk di sebelah kiri). Allah mengatakan A, dan tidak

I
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mengatakan }t;dj, padahat itu untuk dua, karena maksudnya adalah

Lp lfltrr *t A 4, f (seorang duduk di sebelah kanan dan yang

lain duduk di sebelah kiri), lalu lafazh 1# y*g pertama dibuang

karena ditunjukkan oleh yang kedua. Demikian yang dikatakan oleh

Sibawaih, seperti ucapan penyair berikut ini:

{.ta t t lAr,, -i ,.r/.o r, . gf, ,a.,c- t' ,c ',5,)t),-?t)'!+ Q U;10 (ry v. r
' '.:: "Kami ,"io drngon opo yorg odo pado t**i

dan engkau juga rela dengan apayang ada padamu,

w al aupun b er b e da p e ndap at."

Al Farzadaq berkata,

)rl,- ,**i ou-.r Jr)
"Diapun doting, maka dia dan aht taklagi dimaa/kan."

Maksudnya adalah ttl:L ? L* t tt'il * oS t (maka dia tidak

dimaafkan, dan aku juga tidak dimaafkanj

Al Akhfasy dan Al Farra rnengatakan, bahwa lafazh 3'4 Uisa

untuk tunggal, dual (berbilang dua), dan j4mak, maka tidak perlu

memperkirakan keberadaannya pada bagian redaksi yang pertama.

Al Jauhari beserta ahli bahasa dan nahwu lairurya mengatakan,

bahwa bentuk J# A* iP t"r-usuk bentuk yang sama untuk tunggal,

dual, dan jarnak. Sgir i,rgu berarti '+ttSt (tempat-tempat duduk),

seperti',+it yang bermakna .1..fr+.i1.

A # ;'l I $ q. W- E Qtada suatu ucapan pun yang

diucaplran melainkan ada di delmtnya malaikat pengcrwas yang selalu

hadir) maksudnya adalah, tidaklah dia mengatakan suatu perkataan

laltit'dia mengucapkannya dan melontarkannya dari mulutnya, kecuali

ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mengawasi

perkataannya dan mencatatnyu. Qljt adalah malaikat yang menjaga

dan mengawasi semua urusan manusia serta mencatat perkataznrlya,
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yang baik maupun yang bwuk. Malaikat yang mencatat kebaikan

adalah malaikat yang ada di sebelah kanan, dan malaikat yang

mencatat keburukan adalah malaikat yangada di sebelah kiri.

ir4iir artinya yang hadir dan tersedia.

Al Jauhari berkata, "'*iit artiyayang hadir dan tesedia'"

Di katakan r:.tap 'o:rb dan tir'*it t:rtbi artinya i:rbi

(menyediakannya). Contohnya: Kl '"rI I;i$ (Dan disedialcannya

bagi mereka tempat duduk) (Qs. Yuusuf [12]: 3l). Maksudnya di sini

adalah, malaikat itu disiapkan dan disediakan (diproyeksikan) untuk

mencatatnya.

"# ;.;, 2:ft. af.t (dan datanglah sakaratul maut yang

sebenar-benarnya). Setelatr Allah S menerangkan bahwa semua amal

perbuatannya diawasi dan dicatat, selanjutnya Allah menyebutkan

kematian yang pasti mendatanginya.

Maksud ,ft'fS @aparatul maut) adalah kerasnya kematian

yang mendera manusia dan menguasai akalnya.

Makna 'Su, aaaan, kematian itu sangat jelas baginya dengan

sebenar-benalnya, dan tampak baginya kebenaran yang dibawa oleh

para rasul yang memberitakan pembangkitan kembali setelah mati,

janji dan ancaman.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa !;'ir matnanya adalah

kematian.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dalam redaksi ini ada

yang didatrulukan serta dibelakangkan penyebutannya, yakni Zr;E)

y'du..'dtifu (dan datanglah sakarat yang sebenar-benamya dengan

membawa kematian).

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Mas'ud membacanya

demikian.
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iF-5, adalah 
t6flt, jadi ini bentuk idhafah kepada dirinya

sendiri karena berbedanya lafazh.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf baa' ini untuk
menunjukkan penyertaan, seperti dalam firman-Ny", ,*:f\t$ lfang
menghasillmn minyak) (Qs. Al Mu'minuun 123): zo). Maksudnya
adalah disertai kebenaran, yaitu hakikat perihalnya.

Kata penunjuk afi Qtulah) menunjukkan kematian . Jj +&C
?":S kamu selalu lari dari padanya). "fi' tyut"i dari Jj1 aaAan

;[=eJt (condong), kematian itu yang kamu selalu condong darinya dan

f"lTk* diri darinya. Dikatakan :'a:+ : $r - U-- 1j:,rr f tg
osl-toz artinya condong.'dan miring dari sesuatu, contohnya adalah
ucapan Tharfah berikut ini:

t"nt f dt tG tK -V) t*iuSr'*13 iy -n5

"Abu Mundzir, kau menginginlmnpemenuhan namun ok i^t ,
mengkhawatirkannya,

Karena lramu condong sebagaimana condongnya unta dari arah.,,

Al Hasan berkata, " 3jyakm i7ff (melarikan diri).,,

);Ji i;- 6yt )Ai A & (dan ditiuptah sanskatmla. rtutah hari
terlaluananya ancaman). Ini diungkapkan dengan bentuk madhi untuk
memastikan terjadinya. Tiupan ini adalah tiupan yang terakhir untuk
pembangk itan. ;a$i'1j_ dtti; (i tut ah har i t er I aks anany a anc aman), yakni
waktu terjadinya peniupan sangkakala itu adalah hari terlaksananya
apa yang diancamkan Allah kepada orang-orang kafrr.

Muqatil berkata, "Maksud 'ancaman' ifu adalah adzab di
akhirat."

Dikhususkan penyebutan ancaman pada hari yang dijanjikan
untuk mengindiksikan kedahsyatannya.
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WWt13 *;"'KeA (dan datangtah tiap-tiap diri, bersama

dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat

perryaksi) maksudnya adalatr, tiap-tiap diri datang bersama malaikat

yang menjadi saksi baginya atau atasnya. Ada perbedaan pendapat

mengenai lir1Jt lpengiring) dan f,6iilt (saksi).

Adh-Dhahhak berkata, "'e.ilt (pengiring) dari katangan

malaikat, sedangkan ',!....Jt (saksi) dari diri mereka sendiri, yakni

tangan dan kaki mereka sendiri."

Al Hasan dan Qatadah berkat4 "(Maksudnya adalah)

pengiring yang mengiringnya dan saksi yang bersaksi atasnya

mengenai amal perbuatannya."

Ibnu Muslim berkata, "ir0Jt @engrring) adalatr teman

penyertanya dari syetan. Disebut [Eti karena selalu menyertainya

walaupr:n tidak menganj urkannya."

Mujatrid berkatq *|!.ilr (pengiring) dan 3h$:tJt (saksi) adalah

dua malaikat."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa SrlJl (pengiring) adalatr

malaikat, sedangkan 3.,cjtJt (saksi) adalatr amal perbuatan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa litl,Jt adalatr pencatat

keburukan, sedangkan'{Jt adala}r pencatat kebaikan.

Kalimat ini _ berada pada posisi nashab sebagai haal

fteterangan kondisi).

fii Lt 'ifr i. ,3 .,3 Tsrturgguhnya kamu berada dalam

lreadaan lalai dari ftalJ ini) maksudnya adalah, dikatakan kepadanya,

"sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini."
Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal dalJ, *ii {am),
atau sebagai kalimat permulaan, seakan-akan dikatakan, "Apa yang

dikatakan kepadanya?"
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Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

musyrik, karena mereka melalaikan akibat perbuatan-perbuatan

mereka."

Ibnu Zad beikata, "Khithab ini untuk Nabi #, yakni

sesungguhnya kamu, hai Muhammad, berada dalam keadaan lalai
terhadap risalah ini."
' !" Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa maksudnya adalah

semua makhluk, yang baik mauplrn yang jahat. Ibnu Jarir memilih
pendapat ini.

Jumhur membacanyu 3, dengatfathah padahuruf taa', dan
'ls/.:tlt- dan ljZi, dengan fathah pada huruf troaf, karena dibawakan

kepada tadzkir yang terdap atpadalafazh k
Sementara itu, Al Jahdari dan Thalhah bin Musharrif

membacanya dengan kasrah pada semuarrya l)rtlr; ,gk dan !:ra1,
karena menganggap bahwa yang dimaksud adalah ,""^ (lafazh
muannats).

Xtdb A; (JlK1 (maka Kami singknptran daripadamu tutup

[yang menutupiJ matamu) sewaktu di dunia, yakni Kami mengangkat

hijab yang menghalangimu dari perkara-perkara akhirat, dan

mengangkat kelalaian yang ada padamu terhadap hal itu.

i& # isii @atra penglihatanmu pada hari itu sangat tajam)
maksudnya adalah berfungsi dengan tajam sehingga dapat melihat hal-
hal yang tersembunyi bagimu sewaktu di dunia.

As-Suddi berkata, "Maksud 'tufupan' adalah, sebelumnya dia
berada di dalam perut ibuny4 lalu dilahirkan."

.-:. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr:

sebelumnya dia berada di dalam kubur, lalu dibangkitkan.

Pendapat yang pertama lebih tepat.
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Suatu pendapat menyebutkan, bahwa '.dt 
"aa#penglihatan

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah penglihatan

mata.

Mujahid berkat4 "(Maksudnya adalah) penglihatanmu kepada

lisan timbangan (amal)mu ketika ditimbangnya kebaikan-kebaikan

dan keburukan-keburukanmu." Demikian juga perkataan Adh-

Dhahhak.

3i 't4 (, $t ,iej 36 @an yang menyertai dia berkata, ulnilah

[iatatan amalnyal yang tersedia pada sisiht.') maksudnya adala]r

malaikat yang ditugaskan itu berkata, "Ini catatan amalmu yang ada

dan tersedia padaku. Aku telah menyediakannya." Demikian

perkataan Al Hasan, Qatadah, dan Adh-Dhahhak.

Mujahid berkata, 'Malaikat itu berkata kepada Allah $, 'Inilah

yang telah Engkau tugaskan aku terhadap anak Adam. Aku telah

menghadirkan catatan amal perbuatannya'."

Diriwayatkan juga darinya, dia berkata, "Sesungguhnya qarin-

nya (penyertanya) dari kalangan syetan mengatakan itu, yakni 'inilah
yang telah aku sedikan untukmu karenapenyesatanku'."

Ibnu Zaid berkata, "Sesungguhnya yarLg dimaksud di sini

adalah qar in-ny a (temarurya) dari manusia. "

Marfu'-nyalafazh 3$ adalahkarena sebagai si/ar untuk 6 bila

ini sebagai maushuf, tapi bila sebagai maushul, maka 3! sebagai

lrhabar setelah Hnbar, atau sebaga Hrubar dari mubtada' yang

dibuang.

Kalimat ;f '.(+ 
'g 'ii; O 61 (turn berfirmanJ,

"Lemparlranlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang

sangat ingkar dan keras kepala.') adalah khithab dari Allah 6 untuk

litl.Jr @engiring) dan 3"65t (saksi).
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Az-Zajjaj berkata, "itu perintah untuk kedua malaikat yang

ditugaskan, yaitu !flLJr @engiring) dan lelJt (saksi)."

Maksudnya adalah setiap orang kafir yang keras kepala

terhadap nikmat dan ingkar terhadap keimanan.

fi I Oang sangat enggan melalatlmn kcbajikan)

maksudnya aaJafr t? Jfi f ltiauf. mau melakukan kebaikan) {--
(melanggar batas), yakni zhalim, tidak mengakui keesaan Allah. ,-,j.
(lagi ragu-ragu) terhadap kebenaran. Ini berasal dari ungkapan 'qt)t

h!)t apaaila orang itu;.j ri tV (memiliki keraguan).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini Hithab unhrk dua

malaikat dari para penjaga neraka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa im khithab untuk satu

malaikat yang diposisikan dengan menggunakan fa'il berbilang dua

sesuai dengan tatsniyah-ny^ fi 'l Ypengulangannya.
Al Khalil dan Al Akhfasy berkata "Ini perkataan orang Arab

yang benar, yaitu meng-khithab satu orang dengan lafazh dual

(berbilang dua), yaitu mereka mengatakan kepada satu orang, Ayo.\).

(berangkatlah kamu ke sana), tht4'it (bertolaklah kamu ke sanQ, 6tB

(ambillah itu) dan iu}!f ltepaskanlah itu)."

Al Farra berkata, "Orang Arab biasa mengatakan kepada satu

orang, e 6j @erdirilah kamu dari kami)." Hal ini karena sesuai

kebiasaan orang Arab bahwa minimal kawan seseorang dalam

penggembalaan unta dan kambing atau teman seperjalanannya adalah

dua orang, maka perkataan kepada safu orang diperlakukan

berdasarkan kebiasaan itu.

Contohnya ucapan mereka kepada satu orang di dalam sya'ir

sebagaimana yang dikatakan oleh Imru' Al Qais:

.-i;ir ,t$t yt$lfi v1il "t & ,r.f; #
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uKaribht, berangkatlah bersamaht menuju Ummu Jundub.

Supaya kita dapat meluluhkan relung hati yang tengah berduka.-

Contoh lainnya:

VCf fl €t?\i ol: Vil ltrL'lr;.t;_;.tli 
"y

"Jika kou mencercaht, maka aht akan mencerca juga,

wahai lbnu Afan.

Dan jilra kau memanggilht tnaka aht akon melindungi kehormatan."

Al Mazini berkata, "Lafazh 61 menunjukkan il ,ri(

Al Mubarrad berkata, *Ini benttrk tatsniyah untuk penegasan,

sehingga qjl mewakiti dl dl (lemparkan, lemparkan)."

Mujatrid dan Ikrimah berkata "Lit adalah 'rir,il.lat;at (yang

menentang kebenaran)."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah yang

berpaling dari kebenaran. Dikatakan t:tp * - 'Jb apabila
menyelisihi kebenaran.

7Y. 6t;"t 'e',8 ,eji lyang menyebah sembahan yang lain
beserta Atlah) sebagai badal dan '9, atau berada pada posisi nashab

sebagai celaan, atau sebagai badat dari )L, atau berada pada posisi

rafa' sebagu mubtada' atau sebagai klmbar.

Kalimat1rfli ):fri A lgt (maka lemparkanlah dia ke datam

siksaan yang sangar) adalah penegas perintatr yang pertama, ataiu

badal dainya.

:6i C 6 *,, ,s€ tyog menyertai dia berkata [pulaJ, "Ya
Tuhan lrami, aht tidak menyesatkawrya.') adalah kalimat permulaan

untuk menerangkan perkataan kedua qarin (penyerta). Maksud irjr
di sini adalah, syetan disertakan kepada orang kafir itu. Syetan ini
mengingkari telah menyesatkannya, kemudian dia berkata," O'b(SSj
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# *{, (tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yangjauh), yakni
jauh dari kebenaran, lalu aku menyenrnya maka dia pun menerima

seruanku. Jika dia termasuk para hamba-Mu yang ikhlas, tentu aku

tidak akan mampu mengajaknya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa qarin-nya itu adalah

malaikat yang mancatat keburukan-keburukannya, dan orang kafir itu
berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia telah tergesa-gesa

terhadapku." Lalu dia menjawab dengan jawaban itu. Demikian
perkataan Muqatil dan Sa'id bin Jubair.

Pendapat yffig pertama lebih tepat, dan demikian juga

perkataan jumhur.

iXi4ii J( QEUan berfirman, "Janganlah Kamu bertengkar

di hadapan-Ku) adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Lalu apa yang

Allah katakan?" Lalu dikatakan,',ii l#, i 3G QlUan berfirman,

'Janganlah Kamu bertengkar di hadapan-Ku."). Maksudnya adalah

orang-orang kafir dan para qarin mereka. Allah & melarang mereka

bertengkar di tempat hisab.

Kalimat x;-i,\ Ktili'i:, Qtadahal sesungguhnya Aht dahulu

telah memberikan ancaman kepadamu) berada pada posisi nashab

sebagai haal, yakri: padahal kondisiny4 bahwa Aku dahulu telah

mengemukakan ancaman kepada kalian derrgan mengufus para rasul

dan menurunkan Kitab-Kitab. Huruf baa' pada kalimat ag\ adalah

tambahan sebagai penegas, atau karena ii5 mengandung makna iG
(mendahului).

..'i;1 |tii {:,r,- U (keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah)

maksgdnya adalah, tidak ada penggantian pada ancaman-Ku, bahkan

ancanian itu pasti terjadi, dan sesungguhnya Aku telah menetapkan

adzab atas kalian, maka itu tidak akan berubah.
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Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 'SSi adalah firman-Nya,

WJt-dA$ 4\'& 6,"r$4 F';f, i,::J:\:V $ (barangsiapa

membawa amal yang baik maka baginya [pahalal sepuluh kali lipat

amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat

malra dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dDngan

kejahatannya) (Qs. Al An'aam [6]: 160).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Siuii adalah firman-Nya,

'6 q$Y ,Ul 'u '&;'ii;\i (sesungguhnva Aht ,an memenuhi

Neralrn Jahanam dengan jin dan manusia [yang &trhakal semuanya)

(Qs. Huud [1U: I l9).

Al Farra dan Ibnu Qutaibatr berkata, "Makna ayat ini adalah,

tidak ada kedustaan di hadapan-Ku dengan penambahan atau

pengurangan pada keputusan itu, karena Aku mengetahui yang gaib."

Itu juga merupakan pendapat Al Kalbi dan dipilih oleh Al
Wahidi, karena Allah mengatakan Ui @i sisi-Ku), dan tidak

mengatakan Cl'r1lE-6 (keputusan-Ku tidak dapat diubah).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maful dan KlL ili qm
dahulu telah memberikan kepadamu) adalah {:i (, $idak dapat

diubah), yakni: dan sesungguhnya Aku datrulu telah memberikan

keputusan ini kepadamu disertai dengan ancaman. Pemaknaan ini jauh

dari mengena.

,r4 &61-: @an Aht setrati-tcali tidak menganiaya hamba-

hamba-Ku) maksudnya adalatr, Aku tidak mengadzab mereka secara

zhalim tanpa kejatratan yang mereka perbuat dan tanpa dosa yang

mereka lakukan. Itu karena penafian ilL lsa"gat ztralim; ini bentuk

mubalaghah, menrxrjukkan sangat) tidak semata-mata menafikan

kezhaliman, maka dikatakan, bahwa di sini bermakna il-d.lr {rnai*),
seperti ]rirlr lyang banyak buah) dan iritr (yang berbuah).
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa pengguruuln lafazh

mubalaghah (lafazh yang menunjukkan sangat atau banyak) untuk

menegaskan makna ini dengan menonjolkan penyebutan pengadzaban

tanpa dosa pada ungkapan mubalaghah dalam kezhaliman.
t:Pendapat lain menyebutkan, bahwa penggunaan lafazh

mubalaghaft ini untuk mencakupkannya kepada semua hamba, yaitu

dari i..nngkap *, 91ji. i>Vi 9#. "d.tb l>d 1n f* bertindak arriaya

terhadap budaknya).

Ada juga pendapat-pendapat lainnya, dan pembahasan tentang

ini telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan dan Al Hajj.

*i q Y^ 3;*; ;.^nt S; '@ 35 6, ([dan ingattah atranJ hari

[yang pada hari ituJ Kami bertanya kcpada Jahanam, "Apakah kamu

sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan? '). Jumhur

membacanya \fi, dengan huruf nuun. Sementara Nafi dan Abu Bakar

membacanya dengan hwuf yaa' fi;l-\. Sedangkan A1 Hasan

membacany"'Jtil. Al A'masy membacany"iui. 'Amil pada zharf ini
adalah Ui|tli {:*-C (trcOutr1s.1n di sisi-Ku tidak dapat diubah), atau

'amil-nya dibuang, yakni fi,i llngatlah) itau i6:i.lf @eringatkanlah

mereka). Kalimat redaksi ini bernada perumpamaan atau

pembayangan, tidak ada pertanyaan dan jawaban. Demikian menurut

suatu pendapat, dan pendapat yang lebih tepat yaitu, ini adalah hakikat

yang sebenarnya, dan hal itu tidak bertentangan dengan logika serta

syariat.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa

maksud Allah adalah membenarkan firman-Nya, 'r1L 'iii<i
(Sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahanam) (Qs. Huud

[11]: 119). Tatkala neraka sudah penuh, Allah berfirman kepadanya,

*;'i i;|fr; 19li*\,y ("Apakah kamu sudah penuh?" Dia meniawab,

"Masih adalah tambahan?'). Malisudnya, aku sudah penuh, tapi
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masih ada sisa yang belum terisi." Demikian juga yang dikatakan oleh

Atha, Mujahid, dan Muqatil bin Sulaiman.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa pertanyaan ini bermakna

meminta tambatran, yakni neraka meminta tambahan untuk

menambatri apa yang sudah ada di dalamnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya yaitu, neraka

meminta agar luasnya karena para penghuninya sudah sangat berjubal.

LafazhL-lit Uiru sebagai mashdar, seperti halnya '.tgJ,jt, utuu

ism maful r"p"tii i3:i.ir. Yang pertama (sebagai mashdar) bennakna:

adakah tambahan? Sedangkan yang kedua bermakna: adakah sesuatu

yang akan ditambatrkan?

Setelatr Allah menerangkan perihal orang-orang kafir,

selanjutnya Allah mulai menerangkan perihal orang-orang beriman,

)6'rt ';ifi- ifi 
"8V 

(dan didelatkanlah surga itu kepada orang-

orang yang bertaktata pada tempat yang tiada jauh [dari merekaJ),

yakni didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa

dengan sedekat-dekatnya yang tidak jauh, atau di tempat yang tidak

jauh dari mereka, sehingga mereka dapat menyaksikannya dari tempat

mereka berdiri, dan mereka dapat melihat di dalamnya apa-'apa yang

belum pernah di lihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terdetik

di dalam benak manusia.

Bisa juga maruhub-ny" *i'fi Oang tiadaiauh) karena sebagai

h a al (keterangan kondis i).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, sewaktu

di dunia hati mereka dihiasi dengan motivasi dan ancaman, maka hati

mereka menjadi dekat.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.
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Kata penunj* Ly"j' ti tl:6 (tntlah yang diianjikan kepadamu)

menunjukkan surga, dengan perkiraan adanya perkataan, yakni: dan

dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dtjanjikan kepadamu."

Jumhur membacanya 'oi73, dengan huruf taa', sementara Ibnu

Katsir membacanya dengan httruf yaa'ltr:3;A.

tJ; ,161 .*J(yaitul pada setiap hamba yang selalu lcembali

[kep ada All ahJ I agi memelihar a [s emua per atur an-per atur an-NyaJ).

Ini badal dalJ. 't;fit lt epoda orang-orang yang bertalcwa) dengarr

mengulang partikel khafadh [yakni huruf laam; J,], atau terkait

dengan perkataan yang dibuang, Ymg statusnya sebagai haal, yak,ni

ifri FJ.'& r& (dikatakan kepada mereka: setiap hamba yang selalu

kembali [kepada Allah]).

rTrlti adalah gaia f f.Pu, J6i I' J\ Lq:1, (yane selalu

kembali kepada Allah @ dengan bertobat dari kemaksiatan).

Pendapat lain menyebutkan, bafrwa itu adalatr orang yang

bertasbih.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah orang yang

mengingat Allah dalam kesendirian.

Asy-Sya'bi dan Mujahid berkata, "maksudnya adalah orang

yang mengingat dosa-dosanya dalam kesendirian, lalu dia memohon

ampun kepada Allah dari dosa-dosa itu."

Ubaid bin Umair berkata, "Maksudnya adalatr orang yang jika

duduk di suatu majelis maka dia memohon amprln kepada Allah Ai

majelis itu."
'yljt adalatr orang yang menjaga dosa-dosanya sehingga

bertobat darinya.

Qatadah berkata, "llai,,,..3t adalah orang yang menj aga apa-apa

yang dititipkan Allah kepadanya, ymg berupa hak-Nya dan nikmat-

Nya." Demikian juga perkataan Mujahid.

538 TAFSIR FATHUL QADIR



Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah orang

yang memelihara perintah-perintah Allah.

Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah orang yang

memelihara wasiat Allah dengan menerimanya."

#Ui;fJt'**i {,[yaituJ orang yang tahtt kepada Tuhan Yang

Maha Pemurah sedang Dia'tidak kelihatan [olehnyaJ). Maushul ini

ff I berada pada posisiiarrsebagai badalatau keterangan dari r$ :ft,

Pendapat lain menyebutkan, bahwa bisa juga sebagai badal

setelah badal dari +iif"ir (orang-orang yang bertaltwa). Pendapat ini

perlu diberi catatan, karena tidak terjadi pengulangan badal

(pengganti) dari satu mubadall rninhu (yang diganti). Bisa juga

maushul ini berada pada posisi rafa' sebagai kalimat permulaan, dan

khabar-nya adalatr tSjtl;t (masukilah surga itu). ViJlu) {:.i!Jt (yakni

dari .f,i'! '#1 '-*) adalah takut kepada Allah dalam keadaan tidak

melihat-Nya.

Adh-Dhahhak dan As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah

dalam kesendirian tanpa terlihat oleh orang lain."

Al Hasan berkata, "maksudnya adalah, apabila dia

menunrnkan tirai dan menutup pintu."

Kalimat ,=Iig terkait dengan kalimat yang dibuang, yutta haal

atau sifot dari mashdar $!.

# *" tt (dan dia datang dengan hati yang bertobat)

maksudnya adatah kembali kepada Allah untuk menaati-Nya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa t#r maksudnya adalah

yang datang kepada ketaatan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr yang

bersft.
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t3!-X (masukilah surga itu), ini dengan perkiraan adanya

perkataan, yakni: dikatakan kepada mereka, *Masukilah surga itu."

Penggunaan lafazhjarnak ini berdasarkan makna;1, yakni tZ$ rtllii
(masukilah surga ittD #,(dengan aman), yakni dengan selamat dari

adzab. Pendapat lain menyebutkan, bafuwa maksudnya adalatr dengan

salam dari Allah dan para malaikat-Nya. Pendapat lain menyebutkan,

bahtqg maksudnya adalah dengan .selamat dari' hilangnya nikmat.

Kalimat ini terkait dengan kalimat yang dibumg, Ymg posisinya

s eba gai ha al, y aY,ri dal am keadaan diliputi keselamatan'

Kata penunjuk .$ (itulah) menunjukkan hari tersebut,

sebagaimana dikatakan oleh Abu Al Baqa. Khabar-nya adalah ,;lLt;;
(hari lreketralan). Disebut hari kekekalan karena tidak ada akhirnya,

bahkan abadi selamanYa.

W 'b{.6- V it (merelm di dalamnya memperoleh apa yang

mereka kehendaki) maksudnya adalah, di dalam surga mereka

memperoleh apa yang dikehendaki oleh jiwa mereka dan disenangi

oleh mata mereka, yang berupa kenikmatan dan berbagai macam

kebaikan.

3riC1l3 (dan pada sisiKami ada tambahannya) dari berbagai

macam nikmat yang tidak pernah terdetik di dalam benak mereka dan

tidak pernah terbayang dalam khayalan mereka.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Nali $,
beliau bersabda, $s ,lr,jt k "u *l eli $ :J:6 5tt i;t il a\tr Ji
g'k qt "# '$t ,.tta'Si',,,l6) t: $t ,*i ,i' 'e. J;;" Quttah

menempati empat posisi pada anak Adam [manusiaJ, yaitu Dia lebih

dekat kepadanya daripada urat lehernya, Dia membatasi antara

manusia dengan hatinya, Dia memegang ubun-ubun setiap makhluk

melata, dan Dia bersama mereka dimanapun mereka berada)'
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, *ii h 4 (daripada urat lehernya), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) 4t U# (urat leher)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalah urat jantung."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Ny u, 3+ 6 ;'l $ $ u. N;t-U (tiada suaru ucapdn

pun yang diucapkan melainlcan ada di dekntnya malailut pengcwas

yang selalu hadir), dia berkata, "(Malaikat itu) mencatat semua

perkataannya, yang baik dan yang buruk, bahkan dia mencatat

perkataannya, "Aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, aku

melihat". Hingga ketika Hari Kiamat, diperlihatkanlah perkataan dan

perbuatannya, lalu (Allah) menetapkan mana yang baik dan mana

yang buruk, lalu yang lain dibuang. Itulah firman-Nya, iliir-liIii W
L$j gaan menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan

[apayang Dia trchendakil (Qs. Ar-Ra'd [13]: 39).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,
dia berkat4 "Yang dituliskdnnya itu adalah kebaikan dan keburukan,

tanpa menuliskan (seperti), 'Wahai Anakku, pasangkan pelana pada

kuda; wahai Anakku, ambilkan air'."

Disebutkan dalam Ash-Shahihain dat lainnya dari Nabi $,
bahwa beliau bersabda, 'ri ,# I 6 6t y.'c5:-6 6 fli oxid 'r;i itr "o1

|k 6etungguhnya Altah mengampuni bagi umat ini apa yang

tebersit di dalam benalotya selama dia tidak melalatkannya atau

mengatakannya).rr7

tt? Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (6664) dan Muslim (l/116) dari hadits Abu Hurairah, dengan

Iafazh isEs bt bl (sesunggphnya Allah memaaJkan...).
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IbnuAbiSyaibatr,AhmaddalamAz-Zuhd,AlHakim,At-
Tirmidzi, Abu Nu'aim, dan A1 Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Amr bin Dzart, dia berkata: Rasulullatr &
;;;;, i',- 6 Wi r? lirr ,# ,fS F eu.l '+ &r 't:t

(Sesungguhnya Allah [menyaksilcan] pada lisan setiap yang berkata-

lata, malra hendaktah seorang hamba bertaltwa kcpada Allah, dan

he ndaH ah m e mp e r hat ikan p e r kat a anny a).r 
I I

At-Tirmidzi juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas

secara marfu'.

l+bil.Irrazzaq, Al Firyabi, sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, A1 Hakim dalam Al Kuna, Ibntt

Mardawaih, Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia membac *u, G3 uXK'i:Ut
w ?*,(dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang

malaikat penggiring dan seorang malaikat perryaksi),lalu dia berkata,

,.(Maksudnya adalah) malaikat pengiring yang mengiringinya kepada

perintah Allah, dan malaikat penyaksi yang menyaksikan

perbuatannya."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dalam Al Kuna,

Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts meriwayatkan dari

Abu Hurairatr, mengenai ayat ini, dia berkata, "'6i.tl)t @engiring)

adatah malaikat, dan iLdilt (saksi) adalatr perbuatan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,

dia berkata ..iru.Jr (pengiring) adalah dari kalangan malaikat, dan

t*,Ur (saksi) adalah yang bersaksi atasnya dari dirinya sendiri."

"" Dha'i7
HR. Al Baihaqi dalun Asy-Syu'aD (5033).

Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami' (1617) darl Adh-Dha'ifah
(r9s3).
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, (i A ,;i; O 3 3,4

(sesungguhnya lmmu berada dalam keadaan lalai dari [halJ ini), dia

berkata, "Maksudnya adalah orang kafrr."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Nya, n{n:+ A; 6K1 (maka Kami singkapkan

daripadamu tutup fyang menutupiJ matamu), dia berkata,

"Maksudnya adalah kehidupan setelah mati."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya,

'f"i J6; (dan yang menyertai dia bertrata), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) syetannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan (darinya), mengenai firman-Nya, 'ti \#i {
$anganlah Kamu berlengkar di hadapan-Ku), dia berkata,

"Sesungguhnya meroka mengemukakan alasan yang bukan alasan

yang sebenarnya, lalu Allah menggugurkan argumen-argumen mereka

dan menolak perkataan mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-

Nya, 9,f[, ;ilr,'6tit (da Aht sekali-kati tidak menganirya hamba-

hamba-Ku), dia berkat4 "(Maksudnya adalah) Aku sekali-kali tidak

akan mengadnbhambayang tidak berbuat dosa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firrran-

Nyu, *i c$ 3;n; +9ut5'ft3fiii.([dan ingattah atranJ hari [yang
pada hari ituJ Kami bertanya kepada Jahanam, "Apakah kamu sudah

penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?'), dia berkata,

"(Maksudnya adalah), apakah ada tambahan tempat padaku?"

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Anas, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, 9*-yb ,y ,igt qi d-'ft ,StV I
'*iy.: ,A A ,ipt ,,9 jt rdz:; eiil.&i W. $r L:, '&. ,?
l* e'e:SLl ?T Gb q'?h, ,* e p #, e Srlti-.esi2
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;ol 6e dalam Jahanam masih terus dilemparpan [penghuninyaJ,

dan Jahanam [terusJ berftata, "Masih adalah tambahan?" Hingga

Tuhan Yang Maha Kuasa meletakkan kaki-Nya padanya, sehingga

sebagiannya menghimpit sebagian lainrrya, maka Jahanam berkata,

,,Cuhtp, cuhtp. Demi lcehtasaan-Mu dan kcmuliaan'Mu." Sementara

itu, di surga masih tetap ada kelebihan, hingga Allah menciptaftnn

mafuilubmalihtuk lain untubtya lalu menempatkan mereka pada

kc t e b i han sttr ga)."r re

Al Bukfiari dan Muslim meriwayatkan hadits menyerupai ini

dari Abu Hurairatr.

Mengenai ini masih banyak hadits-hadits lainnya'

Ibnu Jarir dan A1 Baihaqi dalam Asy-syu'ab mertwayatkan

dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, )+ rgl ,9 @oao setiap

hamba yang selalu trcnbali tkcpada Allahl lagi memelihara [semua

peraturan-peraturan-Nya), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

memelihara dosadosanya hingga kembali darinya."

Al Bazzar, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-N*rytr

meriwayatkan dari Anas, mengenai firman-Ny4 Li g-X3 (dan pada

sisi Kami ada tambaha{tnya), dra berkata *Allah & menampakkan

diri kepada mereka setiap hari Jum'at.'

Al Baihaqi dalam Ar-Ru'yah dan Ad-Dailami meriwayatkan

daxi Ali, mengenai ayat ini, dia berkata, "Allah $ menampakkan diri

kepada mereka."

Masih banyak hadits-hadits lainnya mengenai ini.

tte Muttafaq'alaih.
LIR. Al Bukhari (7384\ dan Muslim (412188)'
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\fir\friii,;,6 ri-jia,

rabV5 ,?t"il3

f:iiq&6y;ZLaq$#

- c rl.a
4 ttlt ft6rHt^t {s

vkv
:;2 Ct-

,*tYW t,fr.ti Jfr& @ i-;fi 4; 4i G
i;"wfi*

*;,1ri i ar;i{\

"Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan

sebelum mereka yaig mereka itu lebih besar kekuatannya daripada

mereha ini, maha mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah

menjelajah di beberapa negeri Adahah (mereka) mendapat tempat

lafi (dari kebinosaan)? Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai

hati atouyang menggunahan pendengarannya, sedong dia

mcnyalcsikannyo. Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit
dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa,

dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Maka bersabarlah

kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil

3f, i S; fi 6q1 a, Li,+\ e4 @,-*4,t.
,-r-(:AiLfr @ry';t'&i

\i &,4,,6@ yj *CJ,1YJ +$ te,t,:T'{,

@ rrr;l i'ft,i,*3i d&,fr q * ei') <,]A

),(5i )q6_d-\-5@rili7.'sSry ,fit qS

@ ejfi f;,^Y" 6\'141sFJ:6 @ y;
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memuii Tuhanmu sebelumterbit matahari dan sebelum

terbenam(nya). Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari

dan setiap selesai shalat Dan dengarkanlah (seruan) padq hari

penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat (Yaitu) pada

hari mereha inendengar teriahan dengan sebenat'benarnya' itulah

hari keluar (dari hubur). sesungguhnya Kami menghiduphan dan

memafikant, dan hanya kepada Kamilah tempat leembali (semua

makhtuk). (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan

mereka (lalu mereha keluar) dengan cepal Yang demihian itu

adalah pengumpulan yang mudah bagi KamL Kami libih

mengetahai tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali

bukanlah seorang pemalesa terhadap mereku Maka beri

peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada

ancaman'Ku." (Qs. Qaaf [50]: 3645)

Allatr & menakuti penduduk Makkah karena kesamaan mereka

dengan umat-umat terdatrulrr ,{$ (sebelum mereka), yakni sebelum

kaum Quraisy dan yang serupa dengan mereka. pt ; (umat-umat),

yakni {t U (umat-umat) . W A'11 $ OanS mereka itu tebih besar

kchtatannya daripada mereka lni), yakni lebih kuat, seperti kaum
.Aad dan Tsamud. +Ilj O tSi@alw merelca [yang telah dibinasakan

ituJ telah pernoh menjelajah di beberapa negeri), yakni berjalan dan

berolak-balik di sana, serta berkeliling ke berbagai pelosoknya.

Asalnya dari i,j$r yang artinyab--)r)t (alan).

Mujatrid berkata "(Maksudnya adalah) menempuh dan

berkeliling."

An-Nadhr bin Syamuel berkata, "(Maksudnya adalah)

mengitari."

At Muarrij berkata, "(Maksudnya adalah) menjauh."

Pendapat yang pertama lebih tepat.
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Contohnya adalah ucapan Imru' Al Qais berilnrt ini:
oc-.c-1,

7l)rr4r'u'.+) J- Au'ti a*it
"sungguh aht telah menjelajah kc berbagai pelosok sampai

aht puas membmta pulang harta rampasan."

Contoh lainnya ucapan Al Harits bin Haluh berikut ini:

Jt;,F ;r1i G$*:y ?t )o u'41 Gttk
"Merelra menjelajahi beberapa negeri urt k*r**prdof kcmatian,

dan mereka berkplaru di bumi ke berbagai peniuru."

Ibnu Abbas, Al Hasan, Abu Al AliyalU dan Abu Amr dalam

suatu riwayat membacanya rfi aengan fathahpada huruf qaaf secara

takhfif. Liir aaauu celah dan jalan di gunung begttu juga i'i";i1 6.,
'e3;"l[t, demikian perkataan Ibnu As-Sakit. As-sulami dan Yahya bin

Ya'mur membacanya dengan kasrah pada hunrf qaaf bertasydid

tt-&t aau* bentuk p€rintah untuk ancarnan, yakni berkelilinglah di

dalamnya dan berjalanlah di segala sisinya. Adapun ularna lainnya

membacanya dengan fathah pada huruf q aaf ber-tasydid dalam bentuk

madhi l;;it.
,# oe ,y @daknh fmerekal mendapat tempat lari [dari

kebinasaanJ?) maksudny4 apakah ada tempat pelarian yang mereka

bisa melarikan diri kepadanya, atau cara mereka dapat menyelamatkan

diri dari adz?b? Az-Z,ayaj berkata, "Mereka tidak dapat lari dari

kematian." Lafazh'ura;lradalah masMar dari tb? - W"-'e 'fg6tb€i b6s tb+4 b-Pi,yakni menyimpang. Kalimat ini sebagai

katimat permulaan untuk menerangkan bahwa tidak ada tempat

melarikan diri bagr mereka Di sini terkandung peringatan bagi

penduduk Makkah, bahwa mereka layaknya umat-umat terdahulu

yang tidak menemukan tempat melarikan dfui dari kematian dan

adzab.
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tpit q; Oly(sesungguhnya padayang demikian itu benar-

benar terdapat peringatan) maksudnya adalah, pada kisah tersebut

terdapat pelajaran dan nasihat. {i 5 'tt( #.(baSt orang-orang yang

mempurryai hati), Yakni berakal.

Al Fara berkata, "Ini memang dibolehkan dalam bahasa Arab.

Anda mengatakan ;ii Ui 6 (Anda tia* ,rr"*iliki hati), 'a;fr'14It 6

(Anda tidak disertai hati Anda), yakni tidak berakal, dan anda tidak

disertai akal Anda."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

i.jjr uaaUn dirinya, karena bila hatinya sehati maka akan mengetahui

hakikat dan dapat berpikir sebagaimana mestinya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah bagi

orang-orang yang memiliki kehidupan dan jiwa yang menonjol. Lalu

ini diungkapkan dengan kata "hati", karena hati merupakan tempatnya

dan tempat kehidupannYa.

'€!i }fr $ 1oto, yang menggunalmn pendengaranrrya)

maksudnya adalah mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya.

Dikatakan St '*;a Oif artinya ,* ey (dengarkanlah dariku).

Maknanya yaitu, dia mendengarkan wahyu yang dibacakan kepadanya

- tentang kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat tersebut. Jumhur

membacanya ?fi, dalam bentuk bina' tit fa'it ftalimat aktio,

sementara As-Sulami, Thalhah, dan As-Suddi membacanya dalam

bentuk bina' til mafulftalimat pasif) (#ft a* me-rafa'-kan Ai|:Jl'

ry 'irj (sedang dia menyaksikannya) maksudnya adalah

pemahamannya hadir, atau hatinya hadir, karena orang yang tidak

patram sama dengan tidak hadir, walaupun tubuhnya hadir, sebab

pematramannya tidak ada.

Az-Z,anaj berkata, o'Maksudnya adalatr, dan hatinya hadir

mendengarkan."
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Su&an berkata, "Maksudnya adalah, tidaklah hadir bila

hatinya tidak hadir."

Mujahid dan Qatadah berkata, *Ayat ini berkenaan dengan

Ahli Kitab." Demikian juga perkataan Al Hasan.

Muhammad bin Ka'b dan Abu Shalih berkata" "Ayat ini

khusus berkenaan dengan Ahli Qur'an."

*i ,, e vT[. u,3 ;,9V .>.5;:;,i raifi- ilt; @an

sesungguhnya telah Kami ciptakon langit dan bumi don apayang ada

di antara keduanya dalam enam masa). Penafsiran ayat ini telah

dipaparkan dalam suratr Al A'raaf dan liannya.

*'; ilt (J1 Yj (don Kami sediHt pun tidok ditimpa

kcletiluif.tTy't adalah kelelahan dan kepenatan. Polanya '*tk-- -,,;t

tl.tti -
Al V/ahidi berkata, *Sejumlatr mufassir me,ugatakan, bahwa

orang-orang Yahudi berkata, 'Allah menciptakan larpt dan bumi

serta segala yang ada pada keduanya dalam enam hari. Pertamanya

hari Ahad dan berakhir hari fum'at. Lalu beristirahat pada hari Sabtu -

Allah Ta'ala lalu mendustakan mereka dengan firman-Nya (i Vi

<rj{-ti & ry6 @ yi u(dan Kami sedifit pun tidak ditimpa

keletihan Maka bersabarlah kamu terhadop apa yang mereka

lcatakan)." Ini merupakan pelipur lara bagi Nabi $, dan perintah bagi

mereka untuk bersabar terhadap perkataan orang-orang musyrik, yakni

tenangkan dirimu dan janganlatr bersedih karena mereka,

serta hadapilah apa yang diaratrkan kepadamu dengan kesabaran.

,-,ifii 'Ji; .,'3f dL 'Jt 43 * &i @"" bertasbihtah

sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matalwri dan sebelurn

terbenam[rryaJ) makzudnya adalah, sucikanlatr Allah dari segala yang

tidak layak bagi-Nya karena keluhuran-Nya, disertai dengan memuji-

Nya pada waktu Subuh dan Ashar.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa' maksudnya adalah shalat

Subuh dan shalat Ashar.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah shalat

yang limawaktu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr,

shalatlah dua rakaat sebelum terbit matahari, dan dua rakaat sebelum

terbenam matatrari.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

'4 #\ q3 @"" bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam

hari). cr uotok menunjukkan sebagian, yakni bertasbihlah kepada-Nya

pada sebagian malam.

suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah shalat malam.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah dua rakaat fajar.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah shalat Isya'

Pendapat yang pertama lebihtepat.

i;.ilI j;53 @an setiap selesai shalat) maksudnya adalatr, dan

sucikanlah Dia setiap selesai shalat.

Jumhnr membacanya 'j:33, denganfatluh pada huruf hamzah'

bentukjamak duri F.
Nafi, Ibnu Katsir, dan Hamzah membacanya dengan lcasrah

sebagai mashdar tj$ll, dari t]61 - ip' ,Sf, yakni sesuatu itu telah

lenyap (berlalu).

Sejumlah sahabat dan tabi'in mengatakan, bahwa ry';lJr lrfi1
adalah dua rakaat setelah Maghrib, sedangkan l#t ]61 aAaUn aua

rakaat sebelum Subuh.

Para atrli qira'ah yang tujuh sepakat pada kalimat ,;3i S;V
(Dan di wa&u terbenam bintang-bintang [di wahu fajar)' (Qs. Ath-
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Thuur l52l: 49), yaitu dengan kasrah pada huruf hamzah,

sebagaimana nanti akan dikemukakan.

y.j yk u ,(!t ,rf-'6- iSg @o, de'ngarkanlah [seruanJ pada

hari penyeru [malaikatJ merryeru dari tempat yang dekat) maksudnya

adalah, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadarnu tentang

kondisi-kondisi Kiamat. Penyeru disini adalah Israfil atau Jibril'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

dengarkanlah seruan, atau suara, atau suara mengguntur, yaifu suara

Kiamat, berupa tiupan sangkakala kedua dari Israfrl.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Israfil meniup sangkakala

dan Jibril menyeru para penghuni padang Matrsyar, dia berkata"

"Kemarilah kalian untuk dihisab." Jadi, berdasarkan pemaknaan ini,

maka seruan itu di padang Matrsyar.

Muqatil berkata, "Maksudnya adalalu Israfil berseru di padang

Mahsyar, 'Wahai sekalian manusia, kemarilah kalian untuk dihisab'.

Dia menyerukan ini dari tempat yang dekat dan seruannya itu

mencapai setiap individu yang ada di padang Mahsyar."

Qatadatr berkata, "Dulu kami membicarakan, bahwa dia

berseru dari sebuah batu di Baitul Maqdis."

Al Katbi berkata, "Dari bagian.bumi yang paling dekat ke

langit, berjarak dua belas mil." Ka'b berkata, "Delapan belas mil."

Kalimat 6!i! "^4i $i::t i;- (fyaituJ pada hari mereka

mendengar teriakan dengan sebenar-benarrrya) adalatr badal dari 6-
fi (podo hari penyeru [malailatJ menyeru), yakni teriakan

pembangkitan kembali.

Kalimat 41i! terkait dengan "^4i (eriakan). dF '6- As
(itulah hari keluar), yakni hari keluar dari kubur.

Al Kalbi berkat4 "Makna $V adalah gillt (teriakan

pembangkitan)."
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Muqatil berkata, "Maksudnya adalah G, "$.9 (f @atrwa itu

benar-benar terj adi). "
, ,. -1ri) e # Gy (sesunggahnya Kami menghiduplcan dan

mematilan) maksudnya adalah, Kami menghidupkan di akhirat dan

mematikan di dr:nia, serta tidak ada seorang pun yang menyertai

Kami. Kalimat ini merupakan kalimat permulaqn untuk menegaskan

perkara pembangkitan kembali setelatr mari. 'i;Jl $Li @an hanya

lrepada Kamilah tempat ftembali [semua makhlukJ), lalu Kami

membalas setiap yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.

'# ,6lt :fr$ ii- [vaitu] pada hari bumi terbelah-bblah

menampaklran merekn). Jumhur membacanya dengan meng-idgham-

kan huruf raa' kepada huruf syfin i;bq. Orang-orang Kufatr

membacanya secara tafthfif pada huruf syiin dengan membuang salah

satu huruf raa:nya untuk meringankan t:iSl.
Zard, bn Ali membacarlya'ii;ji, dengan menetapkan kedua

huruf taa'-nya sesuai asalnya. Ini dibaca juga dalam benhrk bina' lil
maful ftalimat pasi|. Manshub-nya 6ta @alu merekn keluarJ

dengan cepat) adalah karena sebagai haal dari dhamir pada #
'Amil padahaal im adalah JLf;.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'amil pad,a haat iru adalah

f-, yakni: dengan cepat menuju penyeru yang menyeru mereka. 6li;
p (yang demikian itu adalah pengumPulan) maksudnya adalah

pembangkitan dan pengumpulan, fi CJ!"(yang mudah bagi Kami),

yakni !b (mudatr)

Allah & lalu menghibur Nabi-Nya &, 'oj;4 q ti! '$ (Kamt

lebih mengetahui tentang apa yang mereka kotakan), yakni tentang

pendustaan terkait apa yang engkau bawa, dan pengingkaran atas

pembangkitan serta tauhid.

)V # A tj @an kamu selcali-trali bukanlah seorang

pemalrsa terhadap mereka) maksudnya adalatr, bukan orang yang
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kasar, yang memaksa mereka untuk beriman. Hukum ayat ini dihapus

oleh ayat pedang.

)-pj ,3li i g:"$itg f-i @aka beri peringatanlah dengan Al

Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku) maksudnya adalah

yang takut akan ancaman-Ku bagi orang-orang yang durhaka

terhadap-Ku, yaitu berupa adzab. Adapun selain mereka, maka

janganlatr engkau disibukkan oleh mereka. Setelah itu Altah

memerintahkan beliau untuk berperang.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, yJ u (3 Yj (dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan),

dia berkata, *(Maksudnya adalah) ,.rt',y ftelelahan)-"

Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi $, mengenai firman-

Nya, ,illi dL 'Jf 
43 X iZt't @"" bertasbihlah sambil memuii

Tuhanmu sebilum terbit matalir),beliau bersabda, #r'riO (Stntat

Subuh). Mengenai firman-Nya, .r;5 
'St @on sebelum

terbenam[nyaJ), beliau bersabda" kii,i:/& (Shalat Ashw)-tzo

Diriwayatkan oteh At-Tirrnidzi,Ibnu Jarir,Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih dari Ibnu

Abbas, dia berkata, eer{ku menginap di tempat Rasulullah $- Lalu

beliau shalat dua rakaat yang ringan sebelum shalal Subuh, kemudian

beliau keluar untuk shalat, lalu beliau bersabda, ,p yUif t ',-,"V i.6-

*,!tl6l y#' :6. )6k31,iy'Jr ':ca i.d, iYye (wanat tbni abbas,

dua ralrnat sebelum shalat Subuh adalah idbam an-nujuum, dan &ta

ralraat setelah Maghrib adalah idbam as-suiuud)-"r2r

r2o Sangat dha'if.
' Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Maima' Az-zawa'id (7lll2), dia bedcat4

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath. Dalam sanadnya terdapat Ibnu

Az-Zabar qani, perawi m atruk (iwayahya ditinggalkan)."
tzt Dh;,rf.
HR. Al Hakim (11320), dia berkata, *Shahih."
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Musaddad dalam Musnad'nya, Ibnu Al'Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "tA.ku

bertanya kepada Rasuullatr $ mengenu idbaar an-nujuum dan idbaar

as-sujuud,lalu beliau bersabd4 's$ll ,q-flr "i;. 9Uk1 :jilt i$1
at;.fir, Slt y&{}t 9Ht QaOoo, ^-ruirua 

oaoUn dua rakaat setelai

Maghrib, sedangkan idbaar an-nuiuum adalah dua raknat sebelum

Subuh)."

Muhammad binNashr dalam Ash-shalah dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari umar bin Khaththab, dia berkata, "Idbaar as-

sujuud adalah dua rakaat setelah Maghrib, sedangkan idbaar an-

nujuum adalatr dua rakaat sebelum Subuh."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Nashr, Ibnu Jarir,

Ibnu AI Mundzir, dan A1 Baihaqi dalam Al Asmaq wa Ash-shifat juga

meriwayatkan seperti itu dari Ali bin Abi Thalib.

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Mujahid, dia

berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Beliau menyuruhku bertasbih setiap

selesai shalat semuanya'."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq iSv
,6i 'S i-@an dengmlmnlah [seruanJ pada hari penyeru [malaikatJ

menyeru), dia berkata, "Maksudnya adalatr teriakan."

Al Wasithi meriwayatkan darinya jug4 mengenai firman-Nya,

fj yk 62(dari tempat yang delcat), dia berkata, "Dari padang pasir

Baitul Maqdis."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu AI Mundzir meriwayatkan darinya

juga, mengenai firman-Nya, gfit '6- A) (itulah hari keluar [dori

Adz-Dzahabi mengomentarinya, "Riqydin di-dha'if-kat oleh Abu Zur'atr den

Ad-Daraquthni.".
Disebutkan oleh Ibnu Jarir (261113) dan Ibnu . Katsir (4D30), dia

menyandarkannya kepada Ibnu Abi'Hatim.
HR. At-Tirmidzi, diaberkat4 t'Risydin bin Kuraib dha'ifJ'
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htburJ), dia berkata, "Hari keluarnya mereka kepada pembangkitan

kembali dari kuburan."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "Merka

berkata, 'Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau menakuti kami'. Lalu

turunlah ayat, *'i 3'A i $;fi\ T-i @atra beri peringatanlah

dengan Al Qur'an orang yang talrut kepada ancaman-Ku)."
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SURAH ADZ-DZAARIYAAT

Sgratr ini terdiri dari enam puluh ayat. Ini surah Makkiyyah.

Al Qurthubi berkata" "Demikian menurut pendapat semua

ulama."

Ibnu Adh-Dharis, An-Nahhas, Ibnu Mardawaih, dan Al

Baihaqi dalarn Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Suralr Adz-Dzaaiyaat diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-Zubair.

@ii,i,> 4

f:r,j*E@9:.rirf6@.;ir:i6@I 6i'*frL

,a;r@ ,i{i!;,dK1

'bA'bi*;"ly@6

t

)$t :t-i f;@ eli 6.trJ'o1;1

1i$\@6J"fr .+ {,ti( r1i

'*,/ Ay, J+'r;ry) f$ ;iiuf is;--r; @ efr * ".

.n)cf
/ t.?,
OjrS'-

5s6 TAFSIR FATHUT QADIR



-,, @ ril{:t! ;G"ii3@ tA,u Sji'6{5'6f

;6\:;,'j

aj @'4*AU; i;'ii o, @ rt;$,t}\? HtJ
'ory3, u, {3L :l$i,r@ s;; xt"K,*t

lg#u'JrA )Ey-,$'i6

"Demi (angin) yang menerbangkan deba dengan sekuat-kuatnya,

dan awan yang mengandung haian, dan kapal'kapal yang berlayar

dengan madah, dan (mataikat-malaikat) yang membagi-bagi

uFusan, sesungguhnya apa yang diianiikan kepadimu preti benar,

dan sesungguhnya (hari) pembalosan pasti teriadi, Demi langit yang

memp unyai jalan-ialan, sesungguhnya kamu benarbenar dalam

keadaan berbeda-beda pendapat, dipalingkan daripadanya (Rasul

dan Al Qur-an) orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang4rang

yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam

kebodohan lagi latai, mereka bertanya,'Bilakah Hari Pembalasan

itu?, (Hari pembalasan itu dialah) pada hari ketika rmereku diadzab

di atas api neraka @ikatakan kepada mereka),'Rosakanlah

adzabmu itu Inilah adzab yang dahulu kamu minta supaya

disegerakan'. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa beradt di

dalamtaman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil

mengambil apayong diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka-

Sesungguhnya mereka sebelum itu di dania adabh orang-orang

yang berbuat baik; mereka sedikit sehali tidur di wahtu malam; dan

di akhir-akhir malammereka memohon ampun (hepadaAllah)-

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang mishin yang

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian Dan di

bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuosaan Allah) bagi orang'orang

yang yakin, dan (iuga) pada dirimu sendirl Maka apakah kamu
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tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat (sebab-sebab)

rezekimu dan terdapat (pula) apayang dijanjikan kepadamu Maka

demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijaniikan itu
adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu

ucapkan." (Qs. Adz-Dzaaiyaat [51]: 1-23)

Finrran-Nya, 6r, *Ci:19 (demi [anginJ yang menerbangkan

debu dengan sehtat-tryatnya). Dikatakan tii', - i:itk -'q\h'gJ.Jr' hi
dan $i - y-:3t - '$iit (angin itu menerbangkan debu). Allah &
bersumpah dengan angin yang menerbangkan debu. Manshub-nya $ii
karena sebagai mashdar, 'amil-nya adalah ism fa'il atau maful yang

dibuang.

Abu Amr dan Hamzah membacanya dengan meng-idgham-kan

(memasulrftan) huruf raa'pada 9:r(lriJl ke dalam hrxaf dzaal pada 6ii.
Adapun yang lainnya membacanya tanpa idgham.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dipersumpahkan itu
diperkirakan, yaitu p$r'.iJr il a* setelahnya.

. Pendapat pertama lebih tepat

. . , 629i!€Ji$ (dan ntan yang mengandung hujan),yaitu t7r;Jr'
rliJt J.i-i (awan yang mengandung air), sebagaimana binatang berkaki

empat yang mexgandung anak. Manshub-nya ,$l ,"!!* karena

sebagai maful bih, sebagaimana dikatakan y# )3, dr)ti jii (fulao

menanggung beban yang berat).

Jumhur membacanyu fi5, dengan kasrah pada huruf wawu,

yaitu jj- 6 ?\ (sebutan untuk sesuatu yang dikandung). Ini dibaca

juga dengan fathah 1r.rij1 sebagu mashdar, dar 'amil-nya adalatr isrz

fa'il, atau karena penyebutan ma'mul dengan sebutan mashdar

sebagai bentuk mubalaghah (hiperbola).
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?

fi- ,{-*E (dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah)

maksudnya adatah bahtera-bahtera yang berlayar di laut dengan angin,

dengan perjalanan yang mudah. Manshub'nya 13- karena sebagai

mashdar, atau sifat dari mashdar yang dibuang, atau sebagu haal

(keterangan kondisi), yakni #ri d6 (Oalam keadaan berlayar dengan

mudatr).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah angin.

Pendapat lain menyebu&an, batrwa itu adalah awan.

Pendapat yang pertama lebih tepat. ;Jr aaaan ;t e jiIr'
r\r;t ftemudahan dalam segala hal).

it $tl6 gan [malailcat-malaikatJ yang membagi-bagi

urusan), yakni liti '# d' 'i<rt'a (malaikat-malaikat yang

membagi-bagi urusan).

Al Farra berkata, "(Maksudnya adalah) datang dengan

memtawa urusan yang beragam. Jibril membaca urusan yang keras.

Mikail pembawa rahmat. Malaikat maut membawa kematian."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah datang

dengan membawa urusan beragam yang berupa paceklik, kesuburan,

hujan, kematian, dan bencana

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah awin-

awan yang dengannya Allah membagi-bagi urusan para hamba.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksud 'jt',A|t 'i:rirrlJr
britr;:.ir dan i:r#ijr adalah angin yang disifati dengan semua sifai itu

karena angin memang menerbangkan debu, membawa atau

mengandung awan, berjalan atau berhembus di udara, dan

membagikan hujan. Pendapat ini sangat lematr.

Manshub-nya $ Y'arcnusebagai maf ul bih.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya itu karena

sebagai haal, yakmii;'r; laip"rintah).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

,r.Kalimat 3)A 'biij, Gy lsesung7uhnya apa yang dijanjikan
kepadamu pasti benar) penimpal kata sumpah, yakni sesungguhnya

pahala dan siksa yang dijanjikan kepadamu itu pasti benar-benar

terjadi. 6 di sini bisa sebagai maushul yurg 'aid-nya dibuang, atau

sebagai mashdar. Alasan pengtfiususan bersumpah dengan hal-hal

tersebut adalatr karena merupakan hal-hal indah yang berbeda dengan

hal-hal biasa lainnya. Jadi, Dzat yang kuasa atas hal-hal itu berarti

kuasa pula atas pembangkitan yang dijanjikan itu.

,{:! 7ti #\ @emi langit yang mempunyai jalan-jalan).
Jumhur membacanya $$, dengan dlwmmah pada huruf fuaa' darr

baa'. lru juga dibaca dengan dhammah pada huruf foaa' dan sulatn

pada huruf baa'l!$ill; dengan kasrah pada huruf foaa' danfathah
pada huruf baa' l.cftill, dan dengan kasrah pada huruf foaa' dan

dhammahpada huruf baa' lligJt1.
Ibnu Athiyyah berkata, "Ifu macam-macam logat atau aksen."

Maksud "langit" di sini adalah langit yang telah dikenal itu.
' Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah awan.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai penafsiran 9t3li.

Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi', dan yang lainnya mengatakan,

bahwa maknanya adalah, yang mempunyai makhluk-makhluk yang

sama keindahannya.

Ibnu Al A'rabi berkata, "Segala sesuatu yang Anda kerjakan
dengan cermat dan baik, maka dikatakan '^i+ aarr'{$y."
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Al Hasan dan Sa'id bin Jubair berkata, "(Maksudnya adalatr)

yang mempunyai hiasan."

Diriwayatkan dari Al Hasan juga, dia berkata, "(Maksudnya

adalatr) yang mempunyai bintang-bintang."

Adh-Dhahhak berkate *(Maksudnya adalah) erlA crri lyang
memprmyai j alan-j alan). "

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra.

Juga dikatakan ttti Uita Anda melihatnya berupa air dan pasir

saat tertiup angin.

Al Fara berkata, "'rJbit --{engan ftasrafu- adalatr segala

sesuatu yang seperti pasir bila diterpa angin yang tenang, dan air yang

diterpa angin."

Perisai besi juga disebut tli.
Pendapat lain menyebutkan, bahwa tt#ir adalatr keras,

maknanya: dan demi langit yang keras . ljfiJt adalah yang tubuhnya

keras, seperti kuda.

Al Wahidi berkata setelatr mengemukakan pendapat yang

pertama, "Ini pendapat mayoritas." r

Kalimat # lj a {Sy (sesungguhrrya kamu benar-benar

dalam lrcadaan berbeda-beda pendapaf) merupakan penimpal kalimat
sumpah, ,{# 9$ {,Al @emt langit yang mempunyai jalan-jalan),

iakni sesungguhnya kalian, walrai penduduk Makkah, benar-benar

berbeda pendapat dan bertentangan mengenai Muhammad #.
Sebagian kalian mengatakan bahwa dia seorang penyair, sebagian

lainnya mengatakan bahwa dia tukang sihir, dan sebagian lairurya

mengatakan bahwa dia orang gila. Alasan pengkhususan sumpah

dengan langit yang disifati dengan sifat itu adalatr untuk

menyerupakan perkataan-perkataan mereka yang sangat beragam itu
dengan jalan-jalan di langit. Pemaknaan latazh.;tXli sebagai O,rtW,
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(alan-jalan) didasarkan pada pendapat para ahli bahasa, walaupun

mayoritas mufassir tidak berpendapat demikian, namun penafsiran-

penafsiran .41Li bisa dikembalikan kepada makna ini, yaitu dikatakan

bahwa di langit terdapat jalan-jalan yang bisa menjadi sebab untuk

menambah keindahannya dan kestabilan bentuknya, serta untuk

menambah hiasan dan kekuatan padanya

Pendapat lain menyebutkan, yang dimaksud bahwa mereka

berbeda pendapat adalah, sebagian mereka menafikan penghimpunan

(di padang mahsyar) dan sebagaian lagi meragukannya. Pendapat lain

lagi menyebutkan, bahwa mereka mengakui Allah sebagai Pencipta

mereka, namun mereka menyembah berhala-berhala.

al tiri*i-(dipalingkan daripadanya fRasul dan Al Qur'anJ

orang yang dipalingtran) maksudnya adatatr dipalingkan dari beriman

kepada Rasulullah S dan apa-apa yang beliau bawakan, atau

dipalingkan dari kebenaran, yaitu pembangkitan dan tauhid-

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalatl

dipalingkan dari berbedaan pendapat, orang yang Allah palingkan

darinya dengan pemeliharaan dan petunjuk.

Dikatakan r3(if - l9U- - Kl artnya membalikkannya dari

sesuatu dan memalingkannya dari itu. contohnya firman Allah e s6
(KY G4 (Merela meniawab, "Apakah kamu datang kepada kami

untuk memalingkan lcami) (Qs. Al ebqaaf p6l: 22).

Mujatrid berkata, "(Maksudnya adalatr) Jtl
(disimpangkan darinya orang yang disimpangkan).

rusaknya akal."

u ib 'i:l-

#li adatatr

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

diharamkan.

'' Quthrub berkata, "(Maksudnya adalah) dipotongkan darinya

orang yang dipotongkan."
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At Yazidi berkata, "(Maksudnya adalah) dicegahkan darinya

orang yang dicegatr."

$;tfi ',rr(terhttuktahorang'orangyangbanyakberdusta).lni
doa keburukan bagi mereka.

Al Wahidi menceritakan dari semua mufassir, bahwa

maknanya ya1tu, i,;ri3r i,tJ 6okotrklah orang-orang yang banyak

berdusta).

Ibnu Al Anbari berkata, "Bila kata,li;lr diberitakan dari Allah'

maka maknanya adalah llifr lpetaknatan atau kutukan), karena orang

yang dilaknat Allah sama dengan orang yang mati dan binasa."

Al Farra berkata, "Makna $ adatah / lterlaknaflatr atau

terkutuklatr), dan makna '";fi adalah orang-orang yang banyak

berdusta serta mengatakan apa yatg tidak mereka ketahui, bahwa

Muhammad asalah orang gila, pendusta, penyair, dan penyihir."

Az-Zjjaj berkata, "'otfifr adalatr tr;r3(ir (orang-orang yang

banyak berdusta)."

',-r,Al juga berarti menjaga bakal buah pada pohon kumra agar

menjadi kurma, dar- 6tl;Sl adalatr yang menjaganya. Namun bukan

ini yang dimaksud di sini.

Allah lalu berfirm ar, Sjta i* C! lifi (tyaitul orang-orang

yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai), yakni lalai, buta, dan

jahil terhadap perkara-perkara akhirat. Makna Sila adalah lengah

dan lalai. jilJt 661a6 melalaikan sesuatu dan melupakannya dari

pikiran. Asal makna i;;1, adalah apa yang menutupi sesuatu,

contohnya r> t:St'c.ttfi (kesulitan-kesulitan saat kematian).

uli'i;- i$ i$i'- (mer eka b ertany a, " B il akah Har i P e mb al as an

itu?') maksudnya adalah, mereka berkata, "Kapankah Hari

Pembalasan?" dengan maksud mendustakan dan sebagai olokan dari

mereka.
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Allah & kemudian memberitahukan tentang hari terseb"t, ?ii-
'ofi- )()l $ ([Hari pembalasan itu dialahJ pada hari ketipa mereka

diadzab di atas api neraka), yakni dibakar dan diadzab. Dikatakan

s+iJr 'dA apabila Anda membakar emas untuk mengetesnya. Asal

makqp i"4' uaa*, ]Ei)i (cobaan atau ujian).

Ikrimatr berkata, "Tahukah Anda, bahwa bila emas

dimasukkan ke datam api, maka itu disebut if (dites)." Manshub.-nya

pr oleh kata yang disembunyikan, yakni ot* 16l& F ii-irdt
(Hari pembalasan itu adalah pada hari ketika mereka diadzab di atas

api neraka). Bisa juga sebagu badal dari .r-ji E (I{*i Pembalasan).

Fathah-nya karena mabni, sebab ini lafaztr yarlg di-idhafah-kan

kepada kalimat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub'nya karena

perkiraan adanya gif.
Ibnu Abi Abtah membacanya dengan rafa' pada latazh ?i-

sebagai badal a"r, E-li'i,
Kalimat Xlr'r:rit (rosakanlah adzabmu frz) dengan perkiraan

adanya perkataan, yakni dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah

adzabmu itu." Demikian menurut Ibnu Zaid.

Mujatrid berkatq "(Maksudnya adalatr) pembakaranmu."

Al Fara me-rajih-kan yang pertama.

Kalimat {rJr3.t iK,sititai|(inilah adzab vong dahulu lcamu

minta supcrya disegerakan) termasuk yang diceritakan dalam

perkataan tadi, yakni inilah yang kalian minta disegerakan, sebagai

cemoohan dari kalian.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat ini adalah badal

dari't(as,

,#3r{c'{,;5'i,y(sesungguhnyaorang-orangyangbertahtta
berada di dalam taman-taman [surgal dan di mata air-mata air).
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Setelah Allah & menyebutkan keadaan paxa penghuni neraka,

selanjutnya Allah menyqbutkan keadaan para penghuni surga, yakni

mereka berada di dalam kebun-kebun yang di dalamnya terdapat mata

air-mata air yang mengalir, yang sifatnya tidak dapat digambarkan

oleh orang-orang yang menyifatinya.

i$ 6i"jlu 
'6 i-9'- (sambil rnengambil qpa yang diberikan

lcepada mereka oleh Tuhan merela) maksudnya adalah menerima

kebaikan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada

mereka. Kalimat |G OS'fi $ryt@esungguhnya mereka sebelum itu

di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik) sebagu alasan untuk

yang sebelumnya, yakni: karena mereka sewaktu di dunia adalah

orang-orang yang berbuat baik dalam amal-amal shalih mereka

(metakukan apa-?pa yang diperintahkan kepada mereka dan

meningggalkan apa-apa yang dilarangkan bagi mereka).

A1lah & lalu menerangkan perbuatan baik mereka dan

menyifati mereka dengan ittr,lr-;E+6 ,fiilrfu $( (mereka sedikit

selrali tidur di waldu malam). Li.4t tyakni dai. i'fiQ adalah tidur

pada malam hari tanpa siang harinya. Maknanya yaitu, hanya sedikit

mereka tidur pada malam hari. 6 sebagai tambatran, bisa juga sebagai

mashdar atau maushul,yal<nitidumya mereka pada malam hari hanya

sedikit, atau mereka tidak tidur pada malam hari. Contohnya yaitu

ucapan Abu Qais bin Al Aslat berikut ini:

?q?c;?Ll 6 qYr'-^Zlr;A;i
"Warna putih telah mewarnai kepalaht,

maka aht tidaklagi merasakan tidur kecuali sediHt."

LU$, artinya sedikit tidur.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa li adalatr penafi (yang

meniadakan), yakni mereka tidak tidur sedikit pada malam hari, maka

apalagi yang banyak tidur. Pegdapat ini sangat lemah. Ini pendapat
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orang yang mehgatakan bahwa maknanya yaitu, j"-lah mereka

sedikit. Kemudian dimulai lagi dengan 6;fr( (tidak tidur). Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Al Anbari. Pendapat ini lebih lemah dari

yang sebelunnya. Sementara itu, Qatadatr berkata dalam menafsirkan

ayat ini, "Mereka shalat di antara dua waktu Isya (antara Maghrib dan

Isya).?' Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Al Aliyah dan Ibnu

Wahb.

i,ii*l? 2eri:V (dan di afutir-afuir malam mereka memohon

ampun [kepada Allahfi maksudnya adalah, pada waktu ak]rir malam

mereka mohon kepada Allah & agar mengampuni mereka-

Al Hsan berkata, "Mereka memanjangkan shalat hingga waktu

sahur (akhir. malam). Kemudian di aktrir malarn itulah mereka

beristighfar."

Al Kalbi, Muqatil, dan Mujahid berkata, "(Maksudnya adalah)

di akhir malam mereka shalat, karena shalat mereka itu sebagai

permohonan arrrpun dari mereka."

Adh-Dhahhak bekrata, "Maksudnya adalah shalat Subuh."

Allatr & lalu menyebutkan sedekah mereka, ,543 ilrJ 6
t;;l$ (dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orcmg miskin

yang meminta dan orang misffin yang tidak mendapat bogion), yakni

mereka menetapkan atas diri mereka pada harta mereka adanya hak

bagi orang-orang miskin dan tidak mendapat bagian untuk

mendekatkan diri kepada Allait &.

Muhammad bin Sirin dan Qatadatr berkata, "!;ir 4i sini adalah

zaka\wajib."

Pendapat yang pertama lebih tepat.

'' Jadi, ini diartikan sebagai sedekah sunatr, silaturatrim, dan

memuliakan taniu, karena surah ini Makkiyyah, sedangkan zakatbaru

diwajibkan di Madinah. Nanti akan dikemukakan tambahan

l
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penjelasan dalam surah sa'ala saa'il,pembahasan ayat, ifr?AiA U

,rsv dU!,@ looto* hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang

[miskinJ yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa

[yang tidak mmt meminta) (Qs. Al Ma'aarij 170]:2a-25)-

#tiJr adalatr orang yang meminta-minta kepada orang lain

karena kemiskinannya. Adapun ?i*ir, ada perbedaan pendapat

mengenai pengertiannya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu

adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain sehingga

orang-orang mengira dia berkecukupan (tidak miskin) yang tidak

perlu diberi sedekatr. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Az-

Zuhri.

Sementara itu, Al Hasan dan Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah

berkata, "Maksudnya adalah orang yang tidak mendapat bagian dari

harta rampirsan perang, dan tidak juga memperoleh fai Qtarta yary

ditinggalkan musuh tanpa peperangan)." .

ZudbinAslam berkata, "Maksudnya adalah orang yang buah-

buatranny4 atau tanamanny a, atautemaknya terkena musibatr."

Al Qurthubi berkata, "Maksudnya adalatr orang yang

mengalami paceklik."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah orang tidak

mempunyai pekerjaan (penghasilan).

Pendapat lain menyebutkan, .bahwa itu adalah orang yang

penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Pendapat lain menyebutkan, baltwa itu' adalah mencari

penghasilan tapi tidak berhasil.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalatr budak

(hambasahaya).

Masih banyak lagi pendapat-pendapat lainnya.
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Asy-Sya'bi berkata, "sampai hari ini sudah tujuh puluh tahun

sejak aku menanyakan tentang 'p'r;it, namun kini aku tidak lebih

tahu tentang itu daripada hari itu. Hal yang selayaknya menjadi

takwilannya adalah apayang ditunjukkan oleh makna bahasa. Secara

batras, i:r,;St adatah L#, (yang terhalangi), dari ir;;jr y*g
artinya 6;jr lnalangan; cegahan), maka termasuk di dalamnyi orang

yang memang asalnya tidak memperoleh rezeki, juga orang yang

hartanya terkena musibah sehingga menghabiskannya, dan orang yang

tidak mendapat pemberian, serta orang yang tidak meminta sedekah

karena menjaga kehormatan dirinya."

Allah & lalu menyebu&an bukti-bukti yang menunjukkan

keesaan-Nya serta kebenaran janji dan anciman-Nya, Uy- ,6'i( o,
'4rA(dan di bumi itu terdapat tanda-tanda [kelansaan AllahJ bagi

orang-orang yang yakin), yakni bukti-bukti yang nyata dan tanda-

tanda yang jelas, berupa gunung-gutung, daratan, lautan, pepohonarl

sungai-sungai, dan buatr-buahan. Juga bekas-bekas kebinasaan umat-

umat yang kafu, yang mendustakan apa-apa yang dibawakan oleh

para utusan Allah. Dikhususkannya penyebutan orang-orang yang

yakin kepada Allatl, karena merekalatr orang-orangyangmengakui itu

dan memikirkannya serta mengambil manfaatnya.

'qE inl "'K31 Aj @an [iugal pado dirimu sendiri. Maka

apalrnh lramu tiada memperhatikan?) maksudnya adalatr, dan di dalam

diri kalian juga terdapat tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah

serta kebenuran apa-apa yang dibawa oleh para rasul, karena Allatl

menciptakan mereka dari air mani, kemudian meniadi segumpal

" darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang

yang dibungkus daging, hingga ditiupkan roh kepadanya. Setelah itu

beragamlah bentuk, warnq tabiat, dan bahasa mereka. Kemudian

kondisi ciptaan mereka juga dengan sifat yang menakjubkan itu, yaitu

berupa dagrng, darah, fulang, anggota tubuh, indra, saluran-saluran

darah, dan napas.
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Makna 'qE fi'1(matra apakah kamu tiada memperhatiknn?)

yakni, maka apakah kalian tidak melihat dengan penglihatan berakal,

sehingga dengan itu kalian dapat menyimpulkan sang Pencipta Yang

Maha Pemberi Rezeki, Yang Maha Esa dengan ketuhanan, yang tidak

ada sekutu bagi-Nya, tidak pula mita dan penyerta yang

menyertainya, dan janji-Nya adalah benar, firman-Nya adalah benar,

apa-apa yang dibawakan oleh para rasul-Nya kepada kalian adalah

benar, serta tidak ada keraguan dan kesangsian padanya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksud ;^irli di sini

adalah irirli (roh), yakni: dan di dalam roh-roh kalian, yang

dengannya kalian hidup juga terdapat tanda-tanda.

{.i:, -dpi os @an di tangit terdapat [sebab-sebabJ rezekimu),

yakni e\ # (sebab-sebab rezekimu), yaitu hujan, karena hujan

menjadi sebab rezeki.

Sa'id bin Jubair dan Adh-Dhahhak berkata, "Rezeki di sini

adalah hujan dan es yang diturunkan dari langit."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

{Aidi sini adalatr awan, dan pada awan terdapat rezekimu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

l3l di sini adalah hujan. Disebut lria 6angit) karena hujan turun dari

arah langit. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

tgr t;tt'ob iV: ry ,rrl1.it^Ut l7 tit
*Apabila hujon turun i ,r* rroru kaum,

Kami menggembalakannya, w alaupun mere la mar ah."

Ibnu Kaisan berkata, "Maksudnya adalah, dan atas

(tanggungan) Tuhan langitlatr rezekimu. Ini senada dengan frman-
Nyu, 6, ifr :b {t o:Vi O $' oe Y3 (Dan tidak ada suatu binatang
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melata pun di bumi melainkan Allahlahyang memberi rezekinya) (Qs.

Huud I l]: 6)." Pendapat ini jauh dari mengena.

Suffan Ats-Tsauri berkata, "Maksudnya adalah, di sisi Allah

di langit ada rezekimu."

. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, dan di

langitlah rezekimu.

Jumhur membacanya #t, dengan bentuk kata ttmggal.

Sementara Ya'qub, Ibnu Muhaishin, dan Mujahid membacanya
'&, :\i,dalam bentuk kata j amak.

'or3;3 Yj (dan terdapat [pulal qpa yong dijanjikan kepadamu)

maksudnya adalatr surga dan neraka. Demikian yang dikatakan oleh

Mujahid.

Sementara itq Atha berkat4 "Maksudnya adalah pahala dan

siksa."

Al Kalbi berkata "Maksudnya adalah Kebaikan dan

keburukan."

Ibnu Sirin berkat4 "Maksudnya adalah Kiarr.rat yang dijaqiikan

kepadamu." Demikian juga yang dikatakan oleh Ar-Rabi'.

Pendapat yang lebih tepat adalah mengartikan dengan yang

lebih umum daripada pendapat-pendapat tersebut, karena balasan

segala perbuatan telah dituliskan di l*grt, qadha dan qadar ditunmkan

dari langit, dan surga serta neraka ada di langit.

Allah lalu bersumpah dengan menyebut Diri-Nya sendiri, J;;'
',; iiy,i:'ii| i3i (maka demi Tuhan tangit dan bumi, sesunggubtya

yang dijanjikan itu adalah benar-benar [akan terjadi), yakni apa-apa

yang Aku khabarkan kepada kalian di dalam ayat-ayat ini.

.; Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah apa yang telah

disebutkan mengenai rezel<r dan tanda-tanda kebesaran Allah."
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Al Kalbi berkata, "Maksudnya adalah apa yang Allah kisahkan

di dalam Al Kitab."

Muqatil berkatq "Maksudnya adalatr perkara Kiamat."

Suatu pendapat me,lryebutkan, bahwa 6 pada kalimat 'oi;|'V
(don terdapat [pulal apa yang diianiikan kepadamu) adalatt

mubtada', dan Hubar-nya adalatr ?;J frydt"V -.ldl 5,;j, (maka demi

Tuhan tangit dan bumi, sesungguhnya yang diianiikon itu adalah

benar-benar [akan terjadiJ), sehingga dhamir-nya untuk 6.

Allah & lalu berfirman, '"3b, iK\ U ii (seperti perkntaan

yang lamu ucapkan). Jumhur membacanya Sr, dengan nashab,

dengan perkiraan: '{*t /:1.i (seperti perkataanmu), dan 6 adalah

tambahan. Demikian yang dikatakan oleh sebagian orang Kufah,

batrwa im manshub karena dibuangnya partikel khafadh.

Az-Zajjaj dan Al Fara berkata, "Bisa iuga manshub'nya ittt
karena sebagai penegasan, yakni '#]i it, bii taua*, sungguh

benar-benar [akan terjadil seperti perkataanmu)."

Al Mazini berkata" "sesungguhnya Sr. bersama 6

kedudukannya sama dengan sezuatu yang menyatu sehingga mabni

padafathah;'

Sibawaih berkata, "Kalimat' ini mabni karena di-idhafah-kan

kepada yang tidak tetap."

Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

Hamzatr, Al Kisa'i, Abu Bakar dan Al A'masy membacanya

jg, d.rrg* rafa'karctadianggap sebagai si/ar untuk p, t *"nu iry
adalatr lata/n nakirah, bila di-idhafah-karn maka tidak menjadi

ma'rifahkarena idhafahitu, seperti halnya lata"h P.
Abu Ali Al Farisi me-raiih-l<an pendapat Al Mazini yang

mengatakan, bahwa contohnya adalatr ucapan Humaid berikut ini:
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G,:-) ,g U, )'i- l';4::
"Kecelalraanlah bagi yang tidak mengetahui apa itu kecelakaan."

Lafazh fj bersama 6 tetap mabni, tidak meneima tanwin.

Makna ayat ini: menyerupakan kepastian terjadinya apa yang

diberitakan Allah dengan kepastian berkatanya manusia dan

keberadaannya. Ini seperti ungkapan G t6;I'd!ft $ht6'elf 6 td 
Ut

'f#'elfr (itu benar-benar akan terjadi sebagaimana engkau berada di

sini, dan itu benar-benar akan tedadi sebagaimana engkau berbicara).

Maknanya yaitu, pada kebenaran dan keberaduuumya sesuai yang

engkau ketahui secara otomatis.

Diriwaya&an oleh Abdunazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al
Anbari, Ad-Daraquthni dalam Al Afra{ Al Hakim, dan dia

menilainya slwhih, serta Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab, dari beberapa

jalur dari Ali bin Abi Thalib, mengenai firman-Nyq ff\ *eh| (demi

[anginJ yang menerbangkan debu dengan sehtat-htatrrya), dia

berkata, "(Makstrdnya adalatr) i(rtt tansril. b+ 9i,iLE (dan av,an

yang mengandung hujan),yakni LalJr (awan). l;:'-,*,fi (dan kapat-

lrapal yang berlayar dengan mudah), yakni SIr ftapal-kapal).

fi {$5t (dan [malaikat-malaikatJ yang membagi-bagi urusan),

yakni'i<AA (malaikat). "

Al Bazzar, Ad-Daraquthni dalam Al Afrad,Ibnu Mardawaih,

dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan seperti dari Umar bin Khaththab,

dan dia me-marfu'-kannya Rasulullah $. Dalam sanadnya terdapat

Abu Bakar bin Sabrah, perawi yang haditsnya lemah, sementara Sa'id

bin Salam bukan ahli hadits. Demikian yang dikatakan oleh Al.
Bazzar.

Ibn, Katsir berkaa "Jadi, marfulnya hadits ini dha'rii dan

maksimalnya batrwa hadits ini mauqufpada Umar."
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Al Firyabi dan Ibnu ,Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, seperti perkataan Ali.

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai frman-Nya, o;g q.;ti fi$
(demi langrt yang mempwryai ialan'ialan), dia berkata, "Maksudnya

adalah yang bagus dan lurus."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalan Al 'Azhamah

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata "Maksudnya

adalah yang mempunyai kecemerlangan serta keindatran, dan

stnrkhrrnya itu bagaikan rangkaian salju."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu

dari Ibnu Umar.

Ibnu Manio meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Maksudnya

adalah langit yang ketujtrh."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ,$ 'r; '.i 6t- (dipalingtran daripadanya [Rasul dan At

Ui?rJ orang yang dipalingkan), dia berkata, "Disesatkan darinya

orang yang sesat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya jugq mengenai firman-Nya, '"tfgt 'Ji

(terhtnHah or(mg-orang yong banyak berdusta), dia berkata,
*Dilalcnatlah orang-orang yang peragu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya jug4 dia

berkata, "Mereka adalah para dukun . 6i6 i& A 7 
'"-{, Wyaitul

orang-orong yang terbenam dalam kcbodohan lagi lalai)' yakni

lengatr dalam kelalaian."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya jug4 dia berkata, "'tr;"ilt

adalah kekufuran dan keraguan."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, dia berkatq "Maksudnya adalah yang

keterlaluan dalam kesesatan mereka."

Mengenai firman-Nyd, 'o34 
'.61 

& ? i5- @"a" hari ketika

merelca diadzab di atas api neraka), Ibnu Abi Hatim berkata,

"(Maksudnya adalah)'o i.tA-(mereka diadzab).'

Merekajugameriwayatkandarinyamengenaifirman-Nya,
'fi| {*, Y ';ty( (sambil mengambil apa yang diberikan kcpada

merelra oleh Tuhan mereka), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

kewajiban-kewajiban 'r;i Af' & W 'trt (sesungguhnya mereka

sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik), yutu

sebelum diturunkannya kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mgndzir, Ibnu Abi

Hatim, Al Hakim, dan diamenilainya shahih,IbnuMardawaih, dan A1

Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-shw, dati Ibnu Abbas juga,

mengenai firrran-Nya\'q!frY ,i, d{$ 13,( (mereka sediwt sekali

tidur di wawu malam), dia.berkata, *Tidak ada suatu malam pun

dimana mereka tidur hingga pagi, melainkan mereka melakukan shalat.

di malam tersebut."

Ibnu Nashr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

darinya juga mengenai ayat ini, dia berkata, *(Maksudnya adalah) }*l,

o;U-t;'& 6 (mereka sedikit sekali'tidur)."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam sunan-nya, dari Anas, mengenai

ayat ini, dia berkata, "Mereka mengerjakan shalat antara Magluib dan

Isya."

..,: Ab&,xrazz,aq, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Murdzir,

Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar,

mengenai firman-Nya, tfiiJ. i ;6'iV @an di akhir-alchir malam
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merekn memohon ampun [trepada AllahD, dia berkata, "(Maksudnya

adalah) mereka shalat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya" ?; C:Ad (dan pada harta-harta mereka ada hak), dia

berkata, ..Selain z-akat, yaitu untuk menyambung tali rahim

(kekeluargaan), atau menjarnu tamu, atau membantu orang yang tak

punya."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "it:l! adalatr yang

meminta-minta kepada orang lain, sedan *^ 'eii;lr adalatr orang

yang tidak memiliki bagran dari harta yang diperoleh oleh kaum

muslim dari harta musuh."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, dia berkata,

"?Sifit adalah orang yang berusaha mendapatkan penghasilan

(bekerja) namun tidak menculcupinya, tapi dia tidak meminta-minta

kepada orang lain. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk

menopangnya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyatr, mengenai ayat ini,

dia berkata, "Maksudnya adalatr orang yang bekerja (mencari nafkatr),

yang tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan

(penghasilan)."

At-Tirmidzi dan Al Baihaqi dalam sunan-nya meriwayatkan

dari Fathimah binti Qais, bahwa dia menanyakan ayat ini kepada Nabi

$, lalu beliau bersabda, 1?it ct G; Jt;St rp'ttllSesungguhnya pada

hizrta rtu ada hak selain zatrat). Lalu beliau membacakan ayat, 4i a
,-, t5 *gi Ji.'#ri ,i; S (Bukantah menghadaplan waiahmu ke

arah Timur dan Barat itu suatu kebaiitran) hinggq ;6y 
=tSt 

C-:

L
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't::;ji lt:Jt '1itii (Dan [memerdekalcanJ hambasahaya, mendirikan

salat, dan menunaiknn zatrat) (Qs. Al Baqarah [2): 177)-122 '

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syr'ab merrwayatkan dari

Abdullah bin Az-Ztrbair, mengenai firman-N ya, -oG fii ''K-.fi ti
(dan\'[iugal pada dirimu sendiri. Maka apalah knmu tiada

memperhatikan?), dia berkata, "(Maksudnya adalah) jalan kotoran dan

kencing."

S^

JU

ii iij'SiJ 
UE :'4 ?o G.fr@ Sgrr {f 36 dy

8r$*SEyrlG@'$;$qJ-K{LJ--rt@|t*tj
6(J g;16 @ 

-*A q'+'^fi:J@ FL i'i'V #

d,lt;riti

*&

et#i@ agir'ri #.fr 8$;r3GD o:+.jl,tl,-W

'r:'wir-$L:t

tn Dha'i7
HR. At-Tirmidzi (659).
Dinilai dha'ifoleh Al Albani.
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"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu lbrahim
(malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (ngatlah) ketika mereka

masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salaman',Ibrahim
menjawab, 'Salatnun. (Kamu) adalah orang-orang yang tidtk

dikenal'. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganyu,

kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),lalu
dihidangkannya kepada mereko. Ibrahim berkata,'silakan kamu

makan'. (Tetapi mereka tidak mau makan) karena itu Ibrahim
merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, 'langanlah kamu

takut', dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan

(kelahiran) s eo rang anak yang' alim (Is haq). Kemudian istrW a
datang memekih (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya

berkata, '(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul'.

Mereka berkata,' Demikianlah Tuhanmu menJirmankan'.

Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahul lbrahim bertanya, 'Apakah urusanma hai para

utus an?' Mere ka menj awab,'S es ung g uhnya kami diutus kep ada

kaum yang berdosa (kaum Luth), agar kami timpakan kepada

mereka batu-batu dari tanah yatry (keras), yang ditandai di sisi

Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui

batast. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang

berada di negeri kaum Luth ittt- Dan Kami tidak mendapati di
negeri itu, kecuali sebuah.ru*oh dari orang-orang yang berserah

dirl Dan Kami tinggallun pada negeri itu suatu tanda bagi orang-

orang yang takut pada siksa yang pedih."

(Qs. Adz-D zrriyart l5\: 2a47)

Firrran-Ny u, 6:#i 'f-*tL,# L-* i:y\ {, gudahtrah sampai

lrepadamu [MulwmmadJ cerita tamu lbrahim [malaikat-malailatJ
yang dimutiatran?). Allatr $ menyebutkan kisatr Ibrahim untuk
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menerangkan, bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang

Altah binasakan karena pendustaan mereka. Pertanyaan ini untuk

memfokuskan perhatian, bahwa kisatr ini bukanlah termasuk apa yang

telah diketahui oleh Rasulullah #, dan ini diketahuinya melalui

wahyu.

Pendapat lain menyebu&an, bahwa ji bermaknu li 1t"tuh;,

sebagaimana firman-Nya, ,ilitt 'iA g;'ii & il u (nutankah telah

datang atas manusia satu woWu dari masa) (Qs. Al Insaan [76]: 1).

'rildt adalah kata mashdar yang digunakan untuk makna tunggat

(satu), dual (berbilang dua), dan j*t uk. Pembahasan tentang kisah

para tamu Ibrahim telatr dipaparkan dalam suratr Huud dan Al Hijr.

Yang dimaksud dengan keberadaan mereka a;KJi (yang

dimuliakan), bahwa mereka dimuliakan di sisi Allah @, karena para

malaikat itu datang kepadanya dalam wujud manusia, sebagaimana

yang difirmankan Allah & dalam menyifati mereka di dalam ayat

lainnya: 6i;3 l:+ $ (Sebenarnya (malaikat-malaikat itu),

adalah hamba-hamba yang dimuliakan (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:26)).
Pendapat lain menyebutkan, batrwa para malaikat itu adalah Jibril,

Mikail dan Israfil. Muqatil dan Mujahid berkata, "Ibratrim

memuliakan mereka dan memperlakukan merekd dengan baik, dan dia

berdiri di hadapan mereka. Padahal biasanya dia tidak pernah berdiri

rirenyambt: ,.ii hadapan para tamu, juga dia menyuruh isterinya agar

melayani mereka." Al Katbi berkata, "Ibrahim memuliakan mereka

dengan menyuguhkan masakan daging anak sapi."

{" 1l:" iy (ingattohJ l@tilu mereka masuk ke tempatnya).

'Amil pada zharf ini adatah $i @elJlta), yakni sudahkah sampai

kepadamu cerita mereka yang terjadi ketika mereka masuk ke

tempatnya. Atau 'amil-nya adalatr .* (tamu) karena sebagai

mashdar. Atau 'amil-nya adalah Gifii O""S.dimuliakan). Atau

' amil-nya adalah fi ' I yarrgdisembunyikan, yaitu rf5t (ingatlah).
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6:"'tJ6i (lalu mengucapkan, "Salaman,') maksudnya adalatr,

kami mengucapkan salam kepadamu: salaaman. "$1 5(, (Ibrahim

menjawab, "salamun') yakni iyf, f+tiL jti GUrafrim menjawab,

"Salamtun."). Jumhur membacanya (J1-, d"og* nashab padalafazh
yang.pertamq dan ff1, dengan rafa' pada lafaztn. yang kedua. Di-
nashab-kawryalafazh yang pertama karena sebagai mashdar, dengan

perkiraan adanya/i'(, sebagaimana kami sebutkan. Maksudnya adalah

ucapan salam. Kemungkinan juga maknanya: lalu mereka

mengucapkan perkataan yang baik, karena itu merupakan perkataan

yang digunakan oleh pembicara sebagai ucapan salam agar tidak salah

bicara. Jadi, berdasarkan ini, lafazh ini sebagai maful Drft. Adapun

lafazh yang kedua, marfu'-nya itu karena sebagai mubtada' yang

lrhabar-tya dibuang yakni iy..,' 'd:b (semoga juga kesejahteraan

dilimpatrkan atas lcalian). Beralih kepada rafa' dengan maksud

penyampaian kalimat nominal (iumlah ismiyyah) untuk
kesinambungan dan ketetapan, beda halnya dengan kalimat verbal

Qumlah fi'liyyah), karena sekadar pembaruan dan perehaban. Oleh

karena ifu, para ahli ma'ani berkata, "sesungguhnya salamnya

Ibrahim lebih mendalarn daripada salamnya malaikat." Ini dibaca juga

dengan rafa' di kedua tempatnya, dan dibaca juga dengan nashab di

kedua tempatnya. Orang-orang Kufah selain Ashim membacanya

dengan lasrah pada huruf stin 16)*' dan i>B). Dibaca juga [t.1. pada

keduanya.

'";Sf ?t (firamuJ adalah orang-orang yang tidak dikcnat).

Marfu'-nya {} karena sebagai Hnbar dari mubtada yang dibuang,

yakni tti# ?i'F (kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal).

Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa ini perkataan di dalam

dirinya (bergumam) dan tidak dikatakan langsung kepada mereka,

karena ungkapan ini menyelisihi sikap menghormati tamu.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia mengingkari mereka

karena mereka lebih dulu memberi salam, padahal itu belum pernah

dikenal di kalangan kaumnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu karena Ibrahim melihat

pada mereka sesuatu yang menyelisihi bentuk manusia.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa karena dia melihat mereka

dalam wujud selain malaikat yang dikenalnya.

Ada juga pendapat-pendapat lainnya.

.+1 4 U (maka dia pergt dengan diam-diam menemui

lreluarganya). Az-zajjaj berkata "Maksudnya adalah menyelinap

kepada keluarganya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah pergi

kepada keluarganya secara diam-diam dari tamunya.

Maksudnya saling berdekatan-

Penafsirannya telah dikemukakan dalam suratr Ash-Shaffaat.

7t s darri6' *ut n artya q)b(meqrlnta;- mgngari). 4; til'yakni

apa yaug diinginkan dan dicarinya. 'g i\ ltjl artnya condong

kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.

y ,b,i6 (lcernudtan dibavtanya daging anak sapi gemuk

[yang dibakar) maksudnya adalah, membawakan untuk tamunya

daging anak sapi yang dipanggmg, sebagaimana disebutkan dalam

firman-Nya" )+ S,(DaSing anak sapi yang dipanggang) (Qs.

Huud [11]: 69). Dala4 redaksi ini ada kalimat yang dibumS, YmB

ditunjukkan oleh huruf /aa' yang sempurna, yakni: lalu dia

menyembelih anak sapi, lalu memanggangnya, kemudian

membawakannya.
, .,,..

At :."5 (lalu dihidangkanrrya kepada mereka) maksudnya

adalah menyuguhkan daging anak sapi itu kepada mereka dan
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meletakkannya di hadapan mereka. Latu 33'€ if Jt3 (Ibrahtm

berlcata, "Mengapa kamu tidak makan). Pertanyaan ini untuk

mengingkari, karena ketika Ibratrim menyuguhkannya ke hadapan

mereka, ternyata mereka tidak memakannya. i l

Disebutkan dalam Ash-Shifoab, j;ir adalah fr, li (anak

sapi), Jlollt juga seperti itu. Bentuk jamaknya 'S.rt;n'lt, bentuk

muannots-oy^'ue.g.

Pendapat lain menyebutkan" batrwa menunrt sebagian toga!
j;ir ,rtirry" irlJ' (domba).

4 '& ,?.fi (ttrt"pi mereka tidak mau makanJ karena itu

Ibrahim merasa talatt kepada merelca) maksudnya adalah merasa takut

terhadap mereka di dalam dirinya karena mereka tidak memakan

makanan yang disuguhkannya kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna ',t+it adalatr

menyembunyikan, karena mereka enggan mamakan makanannya,

sedangkan kebiasaan manusia bila ada orang yang memakan dari

makanan manusia, maka dia merasa aman darinya. Oleh karena itu,

Ibrahim mengira mereka datang dengan maksud jahat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa terlintas di benak Ibrahim

bahwa mereka adalah para malaikat.

Tatkala mereka melihat tanda-tanda takut (pada diri Ibrahim),

5n { l}$ @ere*a berkata, "Janganlah kamu tahtt,'). Mereka

memberitahunya, bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah &
kepadanya. .

* t& li<$ @an mereko memberi labar gembira

kcpadanya dcngan firelahiranJ seorang anak yang 'alim [Ishaqf
maksudnya adalah menyampaikan berita gembira tentang kelahiran

seorang anak yang banyak ilmu saat mencapai usia dewasa.
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Menurut jumhur, ffi* yang kelahirannya disampaikan melalui

berita gembira ini adalah lshaq. Dan Mujahid mengatakan bahwa

maksudnya adalah Isma'il. Namun pendapat ini dibantah dengan

firman-Nya, fiL i6;53 (Dan Kami beri dia lmbar gembira dengan

kelahiran Ishaq) (Qs. Ash-Shaffaat l37l: ll2).

Penjelasan tentang ini telah kami paparkan, sehingga tidak

perlu melih at y arglainnya lagi.

;# O, :!V ,;r1(, (kemudian istrinva datang memekik

[tercengangJ). ip:i [yakni dal e$161bukan datang dari satu tempat

ke tempat lain, tapi hanya seperti ungkapan ,#-;if, yakni e bl
u*.e (dia mulai mencelaku). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra

dan lainnya.

i"at adalah teriakan daq kegaduhan. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa i:ftX aaahnsekelompok manusia.

Al Jauhari berkata, *i:ja, adalah kegaduhan dan teriakan."

i;otr uaA*, golongan atau kelompot<. illalr juga berarti kesedihan

mendalam dan serupanya. Maknanya yaitu, istrinya muncul sambil

berteriak, atau memekik, atau bersama sekelompok orang yang

mendengarkan perkataan para malaikat itu. Kalimat # ,Z (memekik

[tercengangJ) berada pada posisi nashab sebagu haal.

Ai4 ;K3 (lalu menepuk mulmnya sendirf) maksudnya

adalah menepuk wajatrnya dengan tangannya, sebagaimana dilakukan

wanita saat tercengang.

Muqatil dan Al Kalbi berkata, "Maksudnya adalalt

menghimpunkan jari-jarinya dan menepukkannya pada pipinya karena

tercengang."

Makna t:rllr adalah memukulkan sesuatu pada sesuatu yang

lebar. Dikatakan {k:c atinya'n? (memukulnya; menepuknya).

582 TAFSIR FATHUL QADIR



'e 3E J{, (seraya berkata, "[Aht adatahJ seorang

perempuan tua yang mandul.') maksudnya adalah, bagaimana aku

akan melahirkan anak, padahal aku seorang perempuan yang sudah

tua dan mandul. Dia menganggap jauhnya kemungkinan itu karcna

usianya yang sudah tua dan dia seorang wanita yang mandul.

-+,i.: X ,*fK lji (merelca berlcata, "Demikianlah Tulnnmu

menfirmanlan') maksudnya adalah, sebagaimana yang kami katakan

kepadamu dan kami beritakan kepadamu, bahwa Tuhanmu berfirman,

"Janganlatr engkau meragukan hal itu, dan janganlah engkau heran

terhadap hal itu," karena kehendak Allah pasti terjadi, tidak akan

meleset. Kami tidak mengatakan itu dari kami sendiri. Saat itu isti
Ibrahim berusia 99 tahun, sementara Ibrahim berusia 100 tahun.

Penjelasannya telatr dikemukakan s@ara gamblang.

Kalimat 41 i$;,$ j, 'iy(sesunggtthrva Dialah Yang Maha

Bijaksana last Maln Mengetahui) sebagai alasan untuk yang

sebelumnya, yalari Maha Bijaksana dalam segala perkataan dan

perbuatan-Nya, lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kalimat '";t;;S q1 K# 6 36 lttranim bertanya, "Apakah

ttrusanmu, hai para utusan?') adalah kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan,

"Apa yang dikatakan oleh Ibrahim setelah perkataan malaikat ini?"
lj;rir adalah Wri itUr 6ertara dan kisah). Maknanya: Lalu apa

urusan kalian dan kisah kalian, wahai para utusan dari Allah? Urusan

apq lagi yang karenanya Allah mengutus kalian selain berita gembira

ini?

'*j ,,j Jf(J9}iEyfjG (merelca meniawab, "sesungguhnya kami

diutus lrepada kaum yang berdosa."). Maksud mereka adalah kaum

Luth.

fi i''{tVe F*|bL(agar kami timpakan kepada mereka batu-

batu dari tanah yang flrerad) maksudnya adalah, agar kami
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menirnpakan kepada mereka tanah yang telah membatu. Manshub-nya
'ij13 lyang drtandai) karena sebagai sifat dali a{-rr,i-. 

lbatu-batu), atau

sebagai haat dali dhamir yang terdapat dalan jaar dan mairur 1fu9,
atau dari 'itti-karcna disifati olehjaar danmajrur.

Makna 'ij:3 lyang ditandai) adalah ditandai dengan tanda-

tanda yang dapat dikenali.

Pendapat lain menyebutkan, "Bergaris-garis hitam dan putih.'

Pendapat lain menye *Hitam dan meratr.rr

Pendapat lain menyebutkan, "Bebatuan adzab."

Pendapat lain menyebutkan, uPada setiap batu telah dituliskan

siapa yang dibinasakan dengannya. "

Kalimat ,*; 
"+ 

(di sisi Tuhanmu) adalah zharf ,natk "ij13,
yakni ditandai di sisi-Nya. 'dA (untuk [membinasakanJ orang-

orang yang melampaui batas), yakni yang membangkang di dalam

kesesatan dan melewati batas dalam kejahatan.

Muqatil berkata, "(Maksudnya adalah) orang-orang musyrik,

karena syirik merupakan dosa yang paling besar."

t-"alt'nq$Qg.fr' Qatu Kami keluarlmn orang-orang yctng

beriman yang berada di negeri lcaum Luth itu). Perkataan ini berasal

dari Allah @, yakni: Ketika Kami hendak membinasakan kaum Luth,

Kami keluarkan orang-oran g yangberiman kepadanya dari kota-kota

kaum Luth.

'4,51'n#.&W-f':"6 ga, Kami tidak mendapati di negeri

ittt, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri)
maksudnya adalah selain ahli bait. Dikatakan b.P q., maksudnya

adalah keluarganya.

Pendapat lain menyebutkan, maksudnya adalah keluarga

rumah Luth.
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iv-Ii tyakni dari Oiiilt adalah Ur;b lt it i>ua:,1i, igi)i
(tunduk dan pasratr kepada perintah Allah &).

Jadi, setiap mukmin adalah muslim.

oleh karena itu, Allah berfirman, {,!t\;i I S'rZf {.G'ifi46
lfr ffi, (Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah

beriman." Kataknnlah firepada merekaJ, "Kamu belum beriman,"

tetapi lratalmnlah, "Kami telah tunduk.") (Qs. Al Hujuraat [49]: l ).

Rasulultatr # juga telah menjelasakan perbedaan antara Islam

dengan iman pada hadits yang terdapat dalam Ash-Shabibain dan

lainnya secara valid dari beberapa jalur periwayatan: Beliau ditanya

tentang Islam, lalu beliau bersabda, ,iil,lolt'€s ,?n, ! ai1 t irf 'ri5 llf
oWt ?-f: ,4, Ut ,ild[ 'rlfi goit" engkau beisaksi balwa

tidak ada [tuhan yang haqJ selain mendirikan shalat, menunaikan

zalrat, berhaji di Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan)-

Beliau lalu ditanya tentang iman, dan beliau bersabda, yu, UT 
"of

9Ai 9.? ,utt *:;t *l?i iSs.Xj (Yartu engkau bertmai kepada

Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para rasul-Nya, serta

talcdir yang baik dan burulcrrya).

Jadi, perbedaan antara keduanya adalah yang dikatakan oleh

beliau $, maka tidak perlu menoleh kepada yang lain, yang dikatakan

oleh para ulama dengan berbagai macam ungkapannya. Adapun yang

terdapat dalarn Al Kitab yang mulia tent4ng perbedaan penggunuuul

lafazh Islam dan iman, hanyalah berdasarkan makna-makna bahasa

dan penggfrnaan batrasa Arab, padatral yang harus dilakukan adalah

mendahulukan hakikat syar'iyyatr daripada bahasa" dan hakikat

syar'iyyatr adatah yang disarrpail€n oleh Rasulullah # kepada kita,

yang saat itu beliau merfawab penanya yang meffuryakan tentang hal

itu.

d$;r:ei '";,6,i-fi'u:r.'[Kj; (dan Kami tinggatkan pada

negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang talail pada silrsa yang
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pedih) maksudnya adalah, dan Kami tinggalkan di kota-kota itu tanda

dan bukti yang memrnjukkan adzab yang pemah menimpa mereka,

bagi setiap orang yang takut kepada adzab Allah dan takut kepada-

Nya, dari mereka yang berada pada masa itu dan yang setelahnya.

Ayat ini termasuk peninggalan negeri tersebut, karena ini bukti

yang sangat nyata.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa tanda itu adalah bebatuan

yang ditimpakan kepada mereka. Dikhususkannya penyebutan orang-

orang yang takut kepada siksa yang pedih karena merekalah yang

mengambil pelajaran dan memikirkan ayat'ayat atau tanda-tanda,

bukan selain mereka yang tidak takut akan hal itu, yaitu kaum musyrik

yang mendustakan pembangkitan kembali setelah mati, serta

mendustakan janji dan anczrmarl

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu, ;# e (memekik

[tercengangJ), dia berkata, "(Maksudnya adalah) *k e @erteriak).

\ii{ JKi Qalu menepuk mukanya sendiri), yakni 'c.fu!

(menampar)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai firman-Nya,'tal$t'n #';b $- $; (i (dan Kami

tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang

lang berserah diri), diaberkata, "(Maksudnya adalah) Luth dan kedua

putrinya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Mereka berjumlah tiga belas orang."
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36; --&,:!; @,# ;rr"A,i,i;; 6y1;ti iytli aj

;;@ "Fvfi atc;lir;';ti5x*@ "r*fi{
Jyrgd ,,i, u3lfc@;tir €)i;*rt;j iL$

i"W @ * &W I UlL;fraj @ *ilY';t;
Yi t6.ubq6 g sr3fr {r2,e#i {i rt G; j
@ a',6 tj,tj,tL i*tt, e ej;$ @ orr* $(
6:1s.ti n5 eti:j Of,Vgt s*t $ #.r;S. rtds

;14fr Syrji @'r;3" Kli {*$ 6L i} b; @
3.+ r, K of?'.QiL i,t c$g@ U 3,i iq K

";* 
fLc $6 $t )fi e # u i,.$i S c afK@ ?'J

@ rh;J-ts'ir; 3$ @6jaT; { s :*v6 @
qJi,{rr'L$ i;Lu; @ <^*!su: 654i i,|f-;,

?^'i,ilf @ a #- 6'+JW r;$ e *l|u@ rrt3-
f' # 

"ft'Si$;tW 
iriv-'a|@ &ti( ff i ;t 36ii

iriGi 
"fii #- o, Vja irjtffi @ i*;ii.
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"Dan juga pada Musa (terdapat tanda'tanda kekuasaan Allah)

ketika Kamiruengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa

mukjizat yang nyatu Maka dia (Fir'aan) berpaling (dari iman)

bersama tentaranya dan berkata, 'Dia adalah seorang tuhang sihir

atau s.eoiang gilat. Maka Kami sikso dia dan tentarunya lalu Kami

lemparkan mcreka ke dalam laut, sedang dia melakukan peke$aan

yang tercel* Dan jugapada (kisah) 'Aad lectika Kart kirimlun

kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak

membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan diiadikannya

seperti serbuk Dan pada (kisah) kaun Tsanud ketika dikatakan

kepada mcreka, 'Bercenang-senanglah kantu sampai sutttu waktut.

Maka mereka berlaku anghuh terhadap perintah Tuhannya, bla
nereka disambar pair sedang mereka melihonya Maka mereka

selcali-kali tido* dapat bangun don tidak pula nendapat

peritolongan, dan (Korrri numbinaa*an) leaum Nuh sehelwn itu
Sesuigguhnya mereka odalah lcaumyangfosik Dan Inngil ilu Kami

bangun dengan kekuosaan (Kani), daa sesungguhnya Kami benar-

benar meluaskannyu Dan bumi itu Kani hamparkan; maka sebaik-

baik yang menghaaqarkan (adatah Kani). Dan segala sesuatu

Kami ciptakan berpasang-posangan supaya kamu nengingat akan

kebesaran Allah. Maha segeralah hembali kepada (nunaati) Allah.

Sesungguhnya aku seorang pemberi peringotan yang nyata dari

Allah untukmu Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain

di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan

yang nyata dariAtlah untukmu Demikiantah tidak seorang rasul

pun yang datang kepada orang-orang yang sebelwn mcreha,

melainkan mereka mengatakan, 'fa adalah seorang tukang sihir

atau orang gila'. Apakah rnereka salinf berpesan tentang opryorE

dikatakan itu Sebenarnya mereka adalah kaumyang melampaui

batas. Ma:ka berpalinglah kamu dari mereka; dan kama sekali*ali
tidak tercela- Dan tetaplah memberi peringatan, karena
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sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang
beriman. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

supdya mereka menyembah-Ku Aku tidak menghendaki rezeki

sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendahi supaya 
,

memberiAku makan. SesungguhnyaAllah Dialah Maha Pemberi

rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. Maka
sesungguhnya untuk orang-orang zhalim ada bagian $iksa) seperti

bag ian teftifln-teman mereka (dah ulu) ; maka j anganlah mereka

meminta kepada-Ku mcnyegerakannya Maka kecelakaanlnh bagi

orang-orang yang kaJir pada hari yang diancamkan kepada

mereka.' (Qs. Adz-Dzaarryaat [51] : 38-60)

. Firman-Nya, &i aj (dan juga pada Musa [terdapat tanda-

tanda lrefuasaan Allahfi dt-'ahtf-Y,at kepada W @"a" negeri itu)
dengan mengulang partikel fikafadh. Perkiraannya: dan Kami
tinggalkan juga pada kisah Musa tanda-tanda. Atau di-'ahtf-karr
kepada ,fif A (dan di bumi itu layat2}l). Perkiraannya: di bumi itu
dan pada Musa terdapat tarda-tanda. Demikian yang dikatakan oleh

Al Farra, Ibnu Athiyyah, dan Az-Zamaldtsyari.

Abu Hayyan berkata, "Ini sangat jauh. Al Qur'an suci dari

yang seperti itu."

Bisa juga berkaitan dengan tn+ (Kami jadikan) yang

diperkirakan karena dihrqiukkan oten Kjj (dan Kami tinggalkan -(Qs.
Adz-Dzaariyaat [5 1 ] : 3 7).

Pendapat lain menyebutkan: Bisa bisa jug a di-' athf-kankepada

Kjj Go" Kami tinggatkan) seperti bentuk ungkapan:

f'rr;.i,;r t*qilL
"Aht memberinya pakan berupa ilalang dan air dingin." 

ir
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Perkiraannya: 6 &-r e Wt ,6 Ve rS;2 6*, Kami

tinggalkan padanya tanda-tandq dan Kami jadikan pada Musa tanda-

tanda).

Abu Hayyan berkata, "Tidak perlu penyembunyian t!'21@arr

Kami jadikan), karena telah memtrngkinkan 'amil'nya pada mairur

dan(k -f ]'
Pendapat yang pertarna lebih tepat.

Adapun yang lainnya terlalu dipaksakan, sehingga tidak

diperlukan dan tidak ada keterpaksaan untuk memaksakan demikian.

# #,'b;;j. 6L'^fr7i iL(katiln Kami mengutusnya lcepada

Fir'aun dengan membowa mulfizat yang nyata). Zharf-nya terkait

dengan kalimat yar1g dibuanE, yu1merupakan nat unfirk '4t'.,yahi:
yang terjadi servakttr Kalni mengutusnya, atau terkait dengan {r4l. itu
sendiri.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

;"5r Lttil.Jt adalah hujjah yang jelas dan nyata yaitu tongkat

dan mukjizat-mukj izat yang bersamanya.
1;zz.+fi$i (maka dia [Fir'aunJ berpaling [dari imanJ bersama

tentaranyaj. |,flt adalah '&t?li (berpaling), dan ijlr aaaan +r"l'
(sisi). Demikian perkataan Al Akhfasy. Maknanya yaitu, dia berpaling

menjauhkan ciiri, sebagaimana firman-Nya, .yy, 6i fJ gia
berpaling dan menjauhkan diri) (Qs. Fushshilat [a1]: 51).

Al Jauhari berkata, ."7Ft ,;'t adalah sisi sesuatu yang

kuatnya, dia bersandar kepada sisi yang kuat, yakni kekuatan dan

perlindungan."

Ibnu Zafi, Mujahid, dan lainnya berkata, ",itt adalah

golongannya dan tentaranya yang dengan mereka dia menjadi kuat.

Contohnya firman Allah &, *i, $ Jyetf" lt Q4tau kalau aht dapat
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berlindung lcepada leluarga yang htat) (Qs. Huud [1]: 80), yakni
' keluarga dan pelindung."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa #tr uaA*t jiwa kekuatan

(spirit): Demikian perkataan Qatadah dan lainnya.

""j:i fit 3'6t @an berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir
atau seorang gtla.') malsudnya adalah, Fir'aun berkata mengenai

Musq "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila." Dia

ragu terhadap apa yang dilihatnya dari perihal Musa antara sebagai

tukang sihir dengan orang gila. Ungkapan dari si terlaknat ini untuk

mengelabui kaumnya, karena sebenarnya dia tahu batrwa apa yang

dilihatnya itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak mampu dilakukan

oleh tukang sihir dan tidak dapat dilakukan oleh orang gila.

Pendapat lain menyebutkarq bahwa ;i ai ini bermakna wav'u

(dan), karena dia mengatakan semua ini tanpa keraguan. Demikian
yang dikatakan oleh Al Muanij dan Al Farra, seperti firman-Nya, {i
f;K SCIX& # (Dan janganlah kamu ihtti orang yang berdosa dan

orang )tang lcafrr di antara mereka) (Qs. Al Insaan 17fl:2$.
'At A'#tA Kj|'nLt, (mapa Kami sipsa dia dan tentaranya

lalu Kami lemparlcan mereka lce dalam laut), yakni F, e "eg
(Kami menghempaskan mereka ke laut). Katimat "e$ ';t (sedang dia

melahtlran pekerjaanyang tercela) berada pada posisi nashab sebagai

haal Q<eterungan kondisi), yakni: dalam keadaan melakukan sesuatu

yang tercela karena mengal:u sebagai tuhan, kufur terhadap Allah, dan

melampaui batas dalam kedurhakaannya.

)G ej @an juga pada [kisahJ 'Aad) maksudnya adalatr, Kami

tinggalkan pula tanda-tanda pada kisah 'Aad. d eSi i* gi ;t
(lcetilu Kami kirimlan kepada mereka angin yang membinasalan),

yaitu angin yang tidak ada kebaikan padanya dan tidak pula

keberkahan, tidak mengawinkan pepohonan dan tidak pula membawa

hujan, akan tetapi angin yang membinasakan dan adzab.
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Allah lalu menyebutkan sifat angin tersebut, ,$6 ^j *31iC

*iSK 'e Jy (angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang

dilandanya, melainkan dijadikanrrya seperti serbuk), yakni tidak

melewatkan sesuatu pun yang dilewatinya yang berupa diri, ternak,

dan harta mereka kecuali menjadikannya seperti sesuatu yang hancur

binasa.

Seorang penyair berkata,

dlt ilt ,* t+\lt qf u -*1nr,;s; 4;
"Kau tinggattcan aht ketftra **o terhenti dari penglihatanht,

. Dan alat masih ada sebagai tulangyang telah hancur luluh."

Qatadah berkata" *Maksudnya adalah yang telatr lapuk dari

tanaman yang telah kering."

As-Suddi dan Abu Al Aliyah berkatq *Maksudnya adalatr

tanah yang ditumbuk."

Quthrub berkata, "Malsudnya adalatr debu."

Asal kalimat ini dari i-kir ii apabita tulang itu telah hancur-

luluh. iilr uaa*, tulang yang sudah tapuk (hancur).

* &W'rI Jn { 3F q (dan pada [kisahJ kaum Tsamud

ketilra dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai

suatu waktu.') maksudnya adalatr, Kami tinggqlkan pula tanda pada

kisah Tsamud ketika Kami katakan kepada mereka, "Bersenang-

senanglah kalian sampai tiba waktu kebinasaan." yaitu tiga hari,

sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, +6 "i* prti a li*
(Bersulrarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hi,ari) (Qs.

Huud [11]: 6s).

#; j d" W (maka mereka berlalru anglah terhadap

perintah Tuhannya) maksudnya adalah, mereka bersikap sombong
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terhadap pelaksaniran perintatr Allah. ';AAi tr:ift (lalu merekn

disambar peti), yutu setiap adzab yang membinasakan.

Jumhur membacanya''rr+:lti.

Umar bin Khaththab, Humaid, Ibnu Muhaishin, Mujahid, dan

Al Kisa' i membacany uiiiar.
Pembahasan tentang ''rl"*ft telatr dipaparkan datam surah Al

Baqaratr dan lainnya.

';t$ii 
i36 GeaanS mereka melihatnya) maksudnya adalah

melihatrya dengan mata kepala mereka sendiri. Kalimat ini berada

pada posisi naslab sebagai haal Q<eterangan kondisi).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalatr, dalam

keadaan mereka menantikan adzabyang dijanjikan kepada mereka.

Pendapat yang pertama tebih tepat.

1.6-+ry6 6ata mereka setrati-trali tidak dapat bangun),

yakni $!tt .Je t:l:fr d (merekatidak dapat bangun).

Qatadah berkata, "Maksudnya adalah ,Ptg ga (tidak dapat

bangun), mereka tidak dapat bangun dari kejatuhan itu."

Maknanya yaitu, mereka tidak mampu berdiri, apalagi

melarikan diri, seperti firman-Nya,'Wr1er.r1 ClijY; (matro jaditah

merelra mayit-mayit yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka)

(Qs. Al A'raaf [7]: 78).

'rr#i 13( Yj @an tidak pula mendapat pertolongan)

maksudnya adalah tidak mendapat perlindungan dari adzab Allah.

33 g d'& (dan [Kami membinasakaiJ kaum Nuh sebelum

irz) maksudnya adalah sebelum orarrg-orang yang dibinasakan itu,

karena z:rrnarl mereka lebih dulu daripada Fir'aun, 'Aad dan Tsamud.
'# q'$'a iffy$esmswlwa mereka adalah kaum yang fosik),
yakni keluar dari ketaatan kepada Allah.
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Hamz-ah, Al Kisa'i dan Abu Amr memb acanya dengan

Htafadh, ii,:, vut*16 ii {i et (dan pada kaum Nuh juga terdapat

tanda).

Adaptm yang lain membacanya dengan nashab tiTnl' yakni

9i ?i riisfi(dan Kami membinasakan kaum Nuh). Atau di- 'athf-y*,

fepada maf'ul dan '',,b1ti tirt (lalu merelca disambar petir). Atau,

karena sebagai maful dan '&ii.i (lalu Kami lemparkan mereka),

yakni Kami lemnar,fp mereka dan Kami lemparkan kaum Nuh. Atau,

' amil-ny a adalah fst (ingatlah).

#,f;5.'{A5 @an langit itu Kami bangun dengan lcelruasaan

[Kamifi maksudnya adalah dengan kelnratan dan kekuasaan.

Jumhur membacanya dengan nashab pada "t{.lr karena

isytighal, perkiraannya: Sl u*t ,,;3r r$;'t (dan Kami bangun langit

itu, Kami bangun itu dengan kekuasaan Kami]).

Abu As-Simak dan Ibnu Muqsim membacanya dengm rafa'

llui.lrj1 karena dianggap sebagai mubtada'. itbt Cy (da,

sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan"yA. €y'il artinya yang

memiliki keluasan. Malaranya yaitu, dan sesungguhnya Kami benar-

benar memiliki keluasan dengan penciptaannya dan penciptaan

lainnya, Kami tidak lematr dari hal itu.

Pendapat iain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, benar-

benar Kuasa, yakni Aari g"!r yang bermakna kemampuan dan

kekuasaan.

Pendapat tain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah,

sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan rezeki dengan hujan.

Al Jauhari berkata, "h}t g!'lt artinva orang itu memiliki

kelapangan dan kekayaan. "

Wi,r $:it (dan bumi itu Kami hamparkan). Jumhur

membacanya dengan nashab pada rallikarena isytighal.
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Abu As-Simak dan Ibnu Muqsim membacanya dengan rafa',

sebagaimana sebelumnya pada kalimat AW. iVa$ (dan langit itu

Kami bangun). Makna t'{i} yakni l,:}k 6d&i. (Kami

menghamparkannya seperti alas atau kasur). 6t4( e (maka sebaik-

baikyang menghamparkan [adalah KamiJ), yakni ];; laAaan Kami).

Dikatakan ,tt.;llrt i:ririi artinya iVii CtAt',i;.(aku menghamparkan

kasur dan menginjaknya). $\i " ri,! 
artinya perbaikan perkara.

FS gf- ,i} SU 6$ @an segala sesuatu Kami ciptakan

b erpasang-pasangan) maksudnya adalah, masing-masing dua macam

dan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan (antan dan betina), darat

dan laut, matatrari dan bulan, manis dan pahit, langit dan bumi, malam

dan siang, cahaya dan kegelapan, jin dan manusia, kebaikan dan

kebnrukan

'oi|i {,I;\*poyo kamu mengingat akan kebesaran Allah),

maksudnya adalah, Kami menciptakan semua itu supaya kamu ingat

dan mengakui bahwa Allahlah Pencipta segala sesuatu, dan berdalih

dengan itu tentang keesaan-Nya dan kebenaran janji serta ancaman-

Nya.

|4 35 U K a7 lyY$; @aka segeralah trembati kepada

[menaatiJ Allah. Sesungguhnya aht seorang pemberi peringatan yang

nyata dari Allah untulonu) maksudnya yaitu, katakanlah kepada

mereka, hai Muhammad, "Segeralah kembali kepada Allah dengan

bertobat dari dosa-dosamu yang berupa kelcufiuan dan kemaksiatan."

Kalimat i,j 3-$ U K o: @esungguhnya aku seorang pemberi

peringatan yang nyata dari Allah untukrnu) adalah alasan perintah

untuk bersegera itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa mak,na $1 3l,fr6 (maka

segeralah kcmbali kepada [menaatiJ Allah) yaitu, keluarlah dari

Makkah.
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Al Hasan bin Al Fadhl berkata, "Jagalah diri kalian dari segala

sesuatu selain Allatl. Jadi, barangsiapa bersegera kepada selain-Nya,

maka dia tidak akan terlindungi dari-Nya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr, larilah

kamu dari ketaatan kepada syetan kepada ketaatan kepada Allah Yang

MahaPemurah.

Pendapat lain menyebutkan" batrwa maksudnya adalah, tarilah

kamu dari kejahilan kepada pengetahuan.

Makna U 3-$ U K a)(sesungguhnya alru seorang pemberi

peringatan yang nyata dwi Atlah untulonu) maksudnya adalah dari

sisi Allah sebagai pemberi psingatan di antaraperingatan.

7( 6t ;i'l i. W {3 ldan i ang anl ah lamu me n ga dakan tulun
yang lain di samping AAaD. Allah melaran! mereka menyekuhrkan

Allah setelah memerintahkan mereka untuk bersegera kepada menaati

Allah.

Katimat U 3-$ f, K a|@esunssuhrtya alru seorang pemberi

peringatan yang nyata dari Allah untulonu) sebagai alasan larangan

tersebut.

'rE SNU6 {t ); n # nr-5( TTi itt:K @emtikiantah tidak

seorang rasul pun yang datang trepada orang-orang yang sebelum

merelm, melainknn mereka mengatakan, "Dia adalah seorang tukang

sihir atau orang grla.'). Di sini terkandung pelipur lara bagt

Rasulullah $ dengan menerangkan bahwa hal ini merupakan sikap

umat-umat terdahulu, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Arab yang

mendustakan Rasul $ dengan menuduhnya melakukan sihir dan

menuduhnya sebagai orang gila, telah dilakukan juga oleh umat-umat

sebelum mereka terhadap rasul-rasul mereka.

596 - TAFSIR FATHUL QADIR



Lafazh ittK @emiAanlah) berada pada posisi rafa' sebagai

khabar dari mubtada' yang dibuang, yakni U.:E ;\i (perkaranya

demikian).

Allah lalu menafsirkan apa yang masih globat ini dengan

firman-Nya, S -C gia"k seorang rasul pun yang datang...). Atau

lafazh ini berada pada posisi nashab sebagai na't (sifat) untuk

masMaryang dibuang, yakni $l,p!'n riu- u :r:;SS t:tt:51$ ;!li
"ef, rfii:f .(aku memperingatkan kalian seperti ieringatan yang

diberikan oleh para rasul sebelumku yang memperingatkan kaum

mereka).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

-* V6 @patrah mereka saling'berpesan tentang apa yang

dikatokan irz)- Pertanyaanini sebagai kecaman, celaan, dan keheranan

terhadap perihal mereka, yakni apakah yang pertama dari mereka

berwasiat kepada yang akhir dari mereka nntuk mendustakan dan

menyusahkannya?

'o;"G "fj ;1 [, (sebenarnya mereka adalah kaum yang

melampaui batas) adalah redaksi unhrk menepiskan dan beralih dad

"saling berpesan" kepada pernyataan bahwa mereka sama-sama

sebagai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, mereka tidak

saling berpesan demikian, bahkan sebenarnya mereka sama-sama

kaum yang melarnpaui batas dalam kekufuran.

Allah & kemudian memerintahkan Rasul-Nya & untuk

berpaling dari mereka, |# tj (maka berpalinglah kamu dari
merela), yakni berpalinglah dari mereka serta berhentilah dari

mendebat mereka dan menyeru mereka kepada kebenaran, karena

sesungguhnya engkau telah melaksanakan apayang Allah perintahkan

kepadamu dan telah menyampaikan risalah-Nyu. th Ll -t73 go"
lamu selrali-kali tidak tercela) di sisi Allah setelah ini, karena
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sesungguhnya engkau telah metaksanakan kewajibanmu. Hukum ayat

ini dihapus oleh ayat pedang (perintah perang).

Setelah Atlah memerintahkan beliau untuk berpaling dari

mereka, Allah memerintahkannya untuk tidak meninggalkan

pemberian peringatan dan nasihat dengan cara yang lebih baik, f:;t
6rIs c if$i 1,$ 9"" tetaplah memberi peringatan, parena

,rrunggrhiyo peringatan in bermanfoat bagi orang-orang yang

beriman). Al Kalbi berkata, "Maknanya yaitu, berilatr nasihat dengan

Al Qur'an kepada kaummu yang beriman, karena nasihat itu

bermanfaat bagi mereka. "
Muqatil berkata, *Berilah nasihat kepada orang-orang kafir

Makkab karena nasihat itu berguna bagi orang yang telah diketatrui

Allah akan beriman."

' Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya yaitu,

ingatkanlah mereka tentang siksaan dan hali-hari Allah.

Dikhususkannya penyebutan orang-orang beriman untuk .diberi

peringatan adalah karena merekalatr yang dapat mengambil

manfaatnya.

Kalimat .ril$. {1 ,i'.irl3 ""$ i;E- Y3 (dan Alat tidak

menciptalcan jin dan manusia melainlcan supcyct merela merryembah-

Ku) adalah kalimat permulaan untuk menegaskan yang sebelumnyq

karena penciptaan mereka hanyalatr untuk menyembah kepada Allatt.

Hal initah yang memotivasi Rasulullah S uotuk memberi peringatan

dan menyemangati mereka untuk menerima.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini khusus bagi yang telalt

ada dalam ilmu Allatr & batrwa dia akan menyembah-Nya. Jadi, ini

bersifat umum yang maksudnya khusus.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa ini

khusus bagi orang-orang yang menaati-Nya dari kedua golongan itu."
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Lebih jauh dia berkata, "Demikian pendapat Al Kalbi dan

Adh-Dhahhak, serta dipilih oleh Al Farra dan Ibnu Qutaibah."

Al Qusyairi berkata, "Ayat ini dikhususkan dengan kepastian,

karena orang gila tidak diperintahkan untuk beribadah, dan tidak
memaksudkan itu dari mereka. Allah telah berfinnan, '-3i;J.'ifr:, ';fri

,r'n!t *i C (,t? (Dan sesungguhnya Kami jaditrnn untuk isi
Neralra Jahanam kebanyakan dari jin dan manusla) (Qs. Al A'raaf
l7l: 179). Makhluk yang diciptakan untuk Jahanam tidak termasuk
yang diciptakan untuk beribadah. Jadi, ayat ini untuk orang-orang

beriman, sebagaimana ditunjukkan oleh qira'ah Ibnu Mas'ud dan

Ubay bin Ka'b, 9:W.\ wii, b ,r,l?: 4, & 61 (dan Aku
tidak menciptakan jin dan manusia dari kalangan beriman melainkan

supaya mereka menyembah-Ku).'

Mujahid mengatakan batrwa maknanya adalah, melainkan

supaya mereka mengenal-Ku.

Ats-Tsa'labi berkata, "Ini pendapat yang bagus, karena bila
Allah tidak menciptakan merek4 tentu tidak akan diketahui

keberadaan-Nya dan keesaan-Nya."

Diriwayatkan juga dari Mujahid, dia berkata, "Maknanya
yaitu, melainkan supaya aku memerintah mereka dan melarang

mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya, 1y i;J U:
6F, ?tt V;:d.:A7!, 7 J t ilt J i;S ti:3y tiLi)_ Qtadahat

merelra harrya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada

tuhan [yang berhak disembahJ selain Dia. Maha Suci Allah dari apa

yang mereka persehttukan) (Qs. At-Taubah [9]: 3l)." Pendapat ini
dipilih oleh Az-Zajjaj.

Zaid bin Aslam berkata, "Maksudnya adalah apa yang telah

ditetapkan atas mereka, berupa kebahagiaan dan kesengsaraan. Allah
telah menciptakan yang bahagia dari golongan jin, dan manusia untuk

beribadah, serta menciptakan yang sen$sara unhrk maksiat."

L
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Al Kalbi berkata, "Maknanya adalah, melainkan supaya

mereka mengesakan-Ku. Adapun orang beriman, akan mengesakan-

Nya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Sedangkan orang

kafir hanya mengesakan-Nya dalam keadaan sempit, sebagaimana

disebutkan dalam firman-Ny a, 'u$i fI'4?;3i 'b' $Si( U #tiy
(Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung,

merelra menyeru Allah dengan memurniknn ketaatan kepada-Nya)

(Qs. Luqmaan [31]: 32))."

Segolongan ulama mengatakan, bawa maknanya adalah,

melainkan supaya mereka tunduk kepada-Ku dan merendatrkan diri

kepada-Ku.

Makna ii6ir tjrakni dari \iI-A s@ara batrasa adalah

menghinakan diri, tunduk, dan patuh.

Setiap maktrluk (manusia dan jin) tunduk kepada ketetapan

Allah, menghinakan diri kepada kehendak-Nya, dan patuh kepada

ketentuan Allah padanya. Allah menciptakan mereka sesuai kehendak-

Nya, dan Allah memberi mereka rezeki sebagaimana yang telah AUah

tetapkan, tidak satu pun dari mereka yang dapat menguasai diri

mereka sendiri untgk mendatangkan manfaat atau menghalau

mudharat. Didatrulukannya penyebutan jin daripada manusia di sini

dikarenakan mereka lebih dulu ada.

Kalimat 9;i.E- o1 '+J-Vt ,t4 d fril? fen tidak menghendaki

rezeki sedikit pun dari merela dan Afu tidak menghendaH supcrya

memberi Aht malcan) mengandung penjelasan tentang tidak butuhnya

Allah $& kepada para hamba-Nya, dan Allah tidak menghendaki

manfaat apa pun dari mereka, tid4k seperti para majikan

menginginkan manfaat dari para budak mereka. Batrkan, Atlah Maha

Kaya secara mutlak dan Maha Pemberi rezeki.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah, Aku

tidak menghendaki mereka memberi rezeki kepada seorang pun dari
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makhluk-Ku, tidak pula memberi rezeki kepada diri mereka sendiri,

tidak pula memberi makan kepada seorang pun dari makhluk-Ku, dan

tidak pula memberi makan kepada diri mereka sendiri.

Disandarkannya pemberian makan kepada Diri-Nya karena

para makhluk adalatr keluarga Allab maka siapa yang memberi

makan keluarga Allah, bernti seperti orang yang membT-yyl
srakaru sebagaimana disebu&an dalam saMa Nabi $, €fr :itt Sg;-

,*Jrt'fl',!!.ir;-\ (Allah ber/irman, " Hambahtl Afu meminta'makan

lrcpadama tapi kamu tidak memberi-Ku makan"1.t?3 Maksudnya

adalah tidak memberi makan para harnba-Ku. Latadl.;22 pada kalimat

* e (reze6 sedikit pun) merupakan tanrbatran untuk menegaskan

keumuman.

Allah & lalu menerangkan, bahwa Dialah yang memberi

ru.eki, bukan selain-Nyq 361 ? 'il ly GeswSSututya Altah Dialah

Malu Pemberi rezeh),tidak ada pemberi rezoki selain-Nya dan tidak

ada pemberi selain-Nya. Dialah yang memberi rezeki kepada para

maktrluk-Nya dan mengurus segala kemaslahatan mereka, maka

hendaklatr mereka tidak disibukkan dengan menyembah selain-Nya,

karena mereka tidak diciptakan untuk itu.

ia{r 'rjili j; (Yang Mempunyai Kehtatan lagi Sangat Kokoh).

Marfu'-nya 'ariiikarena sebagai si/ar untuk 3{)i atau j;, atau sebagai

lrhabar dari mubtada' yang dibuang, atau sebagn khabar setelah

Htabar.

Jumhur membacanya \fii
Sementara itu, Ibnu Muhaishin membacany a'0 itlt.
Jumhur juga membacanya $Tft,dengan rafa'.

'u shohih.
HR. Muslim (411990) dari hadits Abu Hurairah, dan Al Bukhari dalam Al Adab

Al Mudad (llh.6t0lh. sl7).
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Yahya bin Wutsab dan Al A'masy membacanya dengan jarr

sebagai sWM1fu
Penggunaan lafazh mudzakkar ini karena ta'nits-nya iini

bukan hakiki.

Al Farra berkata, "semestinya iry'ir JU""t* muanntasl, lalu

digunakan lafazh mudrukkar karena membawakannya kgnada sesuatr

yang sudah final dan simpulnya rapi. Dikatakan W.',k yakni tali.

yang simpulnya rapi. Makna 6ir ai sini adalatr 9'5al \;itlt (yang

sangat kok6h).

# "it 
'J, $it W n$t 19 (mapa seswngguhrrya untuk

orang-orafrg zhalim ada bagian [siksal seperti bagian teman-teman

*rrblro [dohulu) maksudnya adalah, mereka menzhalimi diri mereka

sendiri dengan ke}ufirran dan kemaksiatan, karena mereka memiliki

bagraru yatcni panjangnya keburtrkan yang tidak beftenti.

Asal makna ',+lil, s@ara bahasa adalah timba (ember) besar.

l+-/.il' juga digunakan dengan makna idt U t-'At (bagian dari

sesuatu). Contohnya ucapan penyair berikut ini:

'.$ w 
=f 

4 ,gt L'v)G $n$t):;':
" sunggah kcmatian itu terus mengintai-

Bagi setiap anak bapak ada bagian duinya.

Apa yang terdapat dalam ayat ini diarnbil dari pembagran

pengarnbilan air dengan timba besar, maka ini adalah penrmpamaan,

yarLg +iihr (timba) diposisikan pada posisi bagian. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Qutaibah.

,J"73- $ Qnoko ianganlah mereka meminta lcepada'Ku

menyegerakannya) maksudnya adalab janganlah mereka meminta

kepada-Ku untuk menyegerakan adzzrb bagi mereka, sebagaimana

dalam ucapan mereka,'g.+i;tfo, 3 oyt 3$ qQY (U"to datanglant ah
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kepada knmi adzab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika
kamu termasuk orang-orangyang benar) (Qs. Al Abqaaf [aQ:22).

633i 
"$i ;*;- q lilL- '")iI.'S;, (maka kecelakaanlah bagi

orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan lcepada mereka).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah Hari Kiamat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah Perang Badar. Huruf

faa' di sini untuk mengtrrutkan yang setelahnya kepada yang

sebelumnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu AI Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, r{i:l;I' (maka dia. [Fir'aunJ berpaling

[dori imanJ bersama tentaranya), dia berkata, "Bersama kaumnya."

Diriwayatkan oteh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, darilbnu
Abbas, mengenai firman-Nyq'e{i 'g,)i (angin yang membinasakan),

dia berkata, "Maksudnya adalah yang kencang, yang tidak

menyerbukkan apa pun."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata,

"Maksudnya adalatr yang tidak menyerbukkan pepohonan dan tidak

menerbangkan awan."

Mengenai frman-Ny a, rr$?frli Sl(melatntran dij adilcannya

seperti serbuk), dia berkata, "Seperti sesuatu yang hancur."

Al Firyabi dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali bin

Abi Thalib, dia berkata, *'€t 'g!i (anSin yang membinasakan)

maksudnya adalah yang menimpakan bencana."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Al Asma' wa Ash-Shifat meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, fi W. ',$Y (dan langit itu Kami bangun

dengan lcelansaan [KamiJ), dia berkat4 "(Maksudnya adalah) dengan

kekuatan."
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Abu Daud dalam Nasikh-nya dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny a, jL, al A 'r;; 3;
(malm berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu selmli-lmli tidak

tercela), dia berkata, "Allah memerintahkannya untuk berpaling dari

mereka agar Allah mengadzab mereka dan memaafkan Muhammad

$. Kemudian berfirman, <r$i {: n{at i'9 f:t: (dan tetaplah

memberi peringatan, larena sesungguhnya peringatan itu bermanfoat

bagi orang-orang yang beriman), sehingga menghapusnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman;Nya, ti#).$ a{i: 'i}j |iL Yj (don Alat tidak

menciptalran jin dan rhanusia melainkan supetya merelca menyembah-

Ku), dia berkat4 "supaya mereka mengakui penghambaan (mereka

kepada-Nya), baik secara sukarela maupun terpaksa."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, "Sebagaimana Aku menciptakan kalian atasnya, yaitu untuk

menaati-Ku dan durhaka kepada-Ku, serta mendapat siksaan dan

kebahagiaan dari-Ku."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa
Ash-Shifat meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nya, il;]ii
(lagi sangat kokoh),dia berkata, "Maksudnya adalatr yang kuat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga,

mengenai fuman-Ny q 6jit (bagian),dia berkata, *t:ji (timba)."
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SURAH ATH.THWR

surah ini terdiri dari empat puluh sembilan ayat. Ada juga

yang mengatakan empat puluh delapan ayat. Ini surah Makkiyyatr.

Al Qurthubi mengatakan, bahwi demikian menurut pendapat

semua ulama.

Ibnu Adh-Dharis, AnNahhas, Ibnu Mardawaih; dan Al

Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, *Surah Ath-

Thuur diturunkan di Ma[<kah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-

Zttbur.

Al Bukfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Jubair bin

Muth'im, dia berkata, "Aku mendengar Rasutullah $ membaca surah

Ath-Thuw dalam shalat Maghrib."l2a

Al Buk*rari dan tainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah,

bahwa dia mendengar Rasulullah # shalat di samping rumatr dengan

membaca )r*?KJ@"Bf (Demi bukit, dan Kitab yang ditulis).tzs

(Qs. Ath-Thuur t521: l-2)

tu Muuafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (765) dan Muslim (1/338).

"t shahih.
HR. Al Buk*rari (464) drthadits Ummu Salamdh.
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"Demi bukit, dan Kitab yang ditulis, pada lembaran yang terbuka,

dan demi Baitul Ma'mttr, dan atap yang ditinggikan (angit)' dan

laut yang di dalam tanahnya ada api" sesungguhnya adzab

Tuhanmu posti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya,

pada hari ketika tangit benar-benar bergoncang, dan gunung

benar-benar berjala n Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu

bagi orang-orang yang mcndustakon, (yaitu) orang4'rang yang

bermain-main dalam kebatilan, pada hari mereka didorong ke

Neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. @ikatakan kepada

€'"'& )(t JL-aj$i;
'bi;*

{l
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mereka),' Inilah neraka y ang dah ulu kamu s elalu

mendustakannya'. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak

melihat? Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya);

maka baik kamu bersabar atau tidak, samd saia bagimu; kamu

diberi balasan terhadap apa yang telah kamu keriakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan

kenikmatan, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada

mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara

mereka dari adzab neraku @ikatakan kepada meteka),'Makan dan

minimlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu

kerjakan'. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan

Kami kawinkan tmereka dengan bidadari-bidadari yang cantik

bermatajeli." (Qs. Ath-Thuur [52]: 1-20)

Firman-Ny4 tlg @r^i bukit).

Al Jauhari berkata, *Maksudnya adalatr gunung tempat Allah

berbicara kepada Musa"
,

Mujahid dan As-Suddi berkata, *3-ldt menurut bahasa Siryani

(Synac) artinya ]-i;tt (bukit atau gunung), dan maksudnya adalah

bukit Tursina."

Muqatil bin Hayyan berkata, "Ada dua Thur, yaitu Thursina

dan Thurzita, keduanya sama-sama ditumbuhi pohon tin dan zaitun."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah bukit Madyan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa irfur aaAan setiap gunung

atau bukit yang ditumbuhi pepohonan, sedangkan yang tidak

ditumbuhi tumbuhan tidak disebut ljb.

Allah @ bersumpatr dengan bukit ini sebagai penghormatan

dan pemuliaan baginya.
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)fr#J (dan Kitab yang ditutis). )11, |a artinya t+:3ir
(yang ditulis). Maksud "Al Kitabu ini adalah Al Qur'an.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr Lauh

Mahfuzh.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah semua

Kitab yang ditunrnkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah batu

tulis-batu tulis Musa

Pendapat lain menyebutkan, bahwa adalah apa

yang ditutisi oleh para malaikat pengawas, demikian perkataan Al
Farra dan lainnya, seperti firman-Nya, SH''^if-((? #;;'; d{t
(Dan Kami kehnrlan baginya pada Hari Kiamat sebuah Kitab yang

dijumpainya terbulca) (Qs. Al Israa' [7]: 13) 5r5,19tf:5 1p"
apabila catatan-catatan [amal perbuatan manruial dibuka) (Qs. At-
Tals$/iir [8U: l0).

;fi;:A Qtada lembaran yang terbufra) terkait dengan #
Oang dttrlttl, yakni 'Ot ,*t+#J (yang ditulis pada lemb**)
Jumhur membacanya g5e, dengarfathah padahuruf raa'. Sementara

ihr, Abu As-Simak membacanya dengan kasrah t'Ol d].
Al Jauhari berkata, "b7t--denganfathahpada huruf vqs' '

Lozt -
artmya *..-, .tsr- tr (sesuatu yang ditutisi), yaitu kulit tipis (perkarnen).

Contohnya y^t" )fig3i @ada lembaranyang terbuka);'

Al Mubarrad berkata, *blt aAaUnkulit tipis untuk ditulisi."

': itiit arrinya f j,,:$r(yang dibentangkan).

Abu Ubaidatr berkata "Benttrk jamaknya yaitu Uj].-
Contohnya ucapan Al Mutalammis berikut ini:

"'WAgeJb; t1lb?;6;A6K
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uJadi, sealran-akan itu adalah orangyang telah mendahului masanya,

perkamen yang kitabnya dibiarknn terbuka."

. Adapun b:;, --dengan lcasrah pada huruf raa'- artinya
Sjlir Oang dimiliki), dikarakan b, {t O^At-;lj @udak yang

dimiliki).

i5i;il$ (dan demi Baitul Ma'mur) di langit ketujuh.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah di
langit dunia.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah Ka'bali.

Berdasarkan dua pendapat pertama, maka penyifatannya

dengan itql, [ramai; dari );Stdidasarkan pada yang memasukinya

dari kalangan malaikat dan yang menyembatr Allah di datamnya.

ldupy berdasarkan pendapat ketiga" maka penyifatannya dengan
aJt itll adalah hakikat.atau kiasan yang didasarkan pada banyaknya

manusia.yang beribadatr di sekitarnya.

65,6V (dan atap yang ditinggitran 7angirl) maksudnya

adalah langit yang ditinggikan sebagai atap, karena langit sebagai

atapnya bumi. Contohnya firman Allah &, CilLiTitAi(W
(Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara) (Qs.
Al Anbiyaa' l2ll:32)

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalatr Arsy.

,tLit;S$ (dan laut yang di dalam .tanahnya ada api)
maksudnya adalah yang dinyalakan, dari ')t lt yang artinya

menyalakan api pada tungku. Contonya firman Allatr Ta'ala, 3qi$
5*) (Dan apabila lautan dipanaskan) (Qs. At-Takwiir [81]: 6).

Telatr diriwayatkan, bahwa pada Hari Kiamat laut dipanaskan

hingga menjadi api.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ':j, =''at artinya 'rj:;':t
(yang penuh).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini termasuk kata yang

memiliki arti kebalikan. Dikatakan bahwa 3i.-,,;'vi. artinya laut yang

penuh, dan juga berarti laut yang.kosong (kering).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ':jr:'.at artinya l}iJ;ir
(mencengkram). Contohnya: #,'th, (tali pengikat anjing), karena

dia menahannya

Abu At Aliyah berkata, *'lii.atartinya yang airnya habis."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa jil, ]';St artinya yang

meluap. Contohnya: ifi,:C$i$ (Dan apabila lautan diiadikan

meluap (Qs.Al Infithaar [82]: 3).

Ar-Rabi bin Anas berkatq "Maksudnya adalah yang tercampur

padanya air tawar dan air asin."

Pendapat yang pertama lebih tepat, sebagaimana diftatakan

oleh Mujahid, Adh-Dhahhak, Muhammad bin Ka'b, Al Akhfasy, dan

lainnya.

ralimat'g! dg:afi;ity (sesungguhrrya adzab Tuhanmu pasti

terjadi) adalah penimpal kata sumpah, yakni: pasti terjadi bagi yang

berhak menerimanya.

d|nitrt1 Qtdak seorang pun yang dapat menolabtya) darr

menghal-aunya dari para penghuni neraka. Kalimat ini sebagai khabar

kedua untuk 
-ity, 

utuusi/ar untuk [jtj, dan g--4 sebagai tambahan untuk

penegas. Pengkhususan hal-hal ini dalam kalimat sumpatr ini adalah

karena hal-hal ini sangat besar, yang menunjukkan kesempurnaan

kekuasaan Tuhan.

G;43i3#6- @ado lari kctilu langrt benar-benar

bergoncang). 'Amil pada zharf ini adalah '6 @*ri teriadi'1, yakni
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pasti terjadi pada hari ini. Bisa juga 'amil-nyaadalah 4f! @enolak).
j;jr artinya kekacauan dan gerakan

Para ahli bahasa mengatakan, bahwa dikatakan 3fr- l;p' i,;
rj'j-; - apabila sesuatu itu bergerak datang dan pergi (timbul

tenggelam), sebagaimana perkataan Al Akhfasy dan Abu Ubaidah.

Contobnya yaitu bait sya'ir AI A'sya berikut ini:
o1.

l;; li qt'l y1At p, V,rC 4 u ti:;h, o"
"sealrnn-akan berjalannya dari rumah tetangganya itu

bagailran berjalannya ctwamyang tidakpelan dan tidak cepat."

Dalam bait syair ini tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan

apa yang keduanya katakan, kecuali 1; '.tCl @erjalan) yang disebutkan

dalam bait syair ini dimaksudkan ]Fit t""*u batrasa.

Adh-Dhahhak berkatq "(Maksudnya adalah)

bergelombang (tumpang tindih)."
saling

Muj ahid berkata, "(Maksudnya adalah) berputar-putar."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

mengalir. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

.;':6: )r:5 et t t) 6)

"Para korban masih terus mengalirkan darahnya

Di sungai Tigris hingga mewarnai air sungai Tigris."

')rjl juga bermakna L#r (getombang). Dari pengertian ini ada

istilah 4t a;t:y; a-!U, yang artinya unta itu berlari cepat pada jalan

bergelombang. Makna ayat ini adalah, adzab pasti menimpa orang-

oi*g Vang durhaka, dan tidak ada penolak yang dapat mencegahnya

dari mereia pada hari itu ketika langit demikian kondisinya, yaitu

Hari Kiamat.
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Pendapat lain menyebutkan, bfiwa ffiiadalahtata surya, dan

'o)'| adalahkekacauan sistemnya serta pbrselisihan orbitnya.

{;JQi';: (dan gunung benar-benar berjalan) maksudnya

adalah terlepas dari tempat-tempatnya dan berjalan dari lokasinya,

seperti berjalannya awan dan menjadi debu yang berhamburan.

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa penekanan dengan kedua

fi'l 't dengan mashdar bertujuan menunjukkan keganjilannya dan

keluarnya kedua kejadian itu dari kebiasaannya. Penafsiran ini telah

dipaparkan dalam suratr Al Kahfi.

'+;Jffi.#F; @apa pccelapaan,yang besarlah di hari itu

bagi orang-orang yang mendustakan). ,F-: adalatr kalimat yang

dilontarkan untuk yang binas".'rF:ljuga merupakan nama sebuah

lembatr di dalarn Jatranarn. Masuk-nyahuruf/44'di sini adalah karena

datam redaksi ini terkandung makna balasan, yakni: ketika terjadinya

apa yang disebutkan itu, berupa berguncangnya langit dan berjalannya

gunung-gunung, maka itulah kecelakaan bagi mereka.

Allah lalu menyebutkan sifat orang-orang yang mendustakan

itu dengan firman-Ny4 i'**-*,iyftt$i (yaituJ orang-orang yang

bermain-main dalam lcebatilan), yakni berbolak-balik di dalam

kebatilan dan bermain-main tanpa mengingat hisab dan tanpa takut

akan adz,ab. Maknanya yaitu, mereka membicarakan perkara

Muhamrhad g$ dengan pendustaan dan olokan.

Pendapat lain menyebutkan, bafuwa malananya adalah, mereka

membicarakan sebab-sebab dunia dan berpaling dari akhirat.

e"'&+)(Jtlfli;. @ada lwri mereka didorong l@

Neralra Jalnrtam dengan setant-lautnya)' Ll-lt adalah pendorongan

dengan keras dan kasar. Dikatakan rbS - 
"Lil 

-'ai;oS artinyq&i'r (aku

mendorongnya). Maknanya yaitu, mereka didorong ke neraka dengan

dorongan yang keras dan kasar.
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Muqatil berkata, "Tangan mereka dibelenggu ke leher mereka

dan ubun-ubun mereka dihimpunkan ke kaki mereka, kemudian

mereka didorong ke dalam Jahanam dengan dorongan di atas ivajatr

mereka."

Jumhur membacanya dengan fathah pada huruf daal dat
tasydidpada huruf ' ain [()ri$

Ali, As-Sulami, Abu Raja', Z,aidbinAli, dan Ibnu A.s-Sumaifi

membacanya dengan suhtn pada huruf daal dan' talhfif pada huruf

'ainber-fathahlit?q,yak"i mereka diseru atau dipanggil ke neraka,

dari i.eL-lr (seruan; panggilan).L-afazh i7 sebAu badat dan if'6-,
atau terkait dengan perkataan yang diperkirakan di dalam kalimat

yang setelah ini.

'ri)*t+iK.liS(f;lir* (inilah nerala yang dahulu kamu

selalu mendustalannya) maksudnya adalatr, dikatakan ini kepada

mereka pada \ari mereka didorong ke Neraka Jahanam dengan sekuat-

kuatnya. Neraka yang kalian saksikan ini adalatr neraka yang dahulu

kalian dustakan sewaktu di dunia. Ini merupakan perkataan para

malaikat penjaga neraka.

, Allah & atau para malaikat-Nya lalu mencela mereka, fit
(K @aka apakah ini sihi) yang kalian lihat dan kalian saksikan,'

sebagaimana datrulu kalian katakan tentang para utusan Allah yang

diutus dan Kitab-Kitab yang diturunkan? Di datrulukannya

penyebutan khobar di sini daripada mubtada', karena lclnbar itulah

yang merupakan inti pertanyaannya dan maksud celaan ini. i5i1
<ti* (ataukah kamu tidok melihot?), yakni ataukah kalian buta

.terhadap ini sebagaimana kalian buta terhadap kebenaran sewaktu di

dunia?!

W{t'Wtf$l (masuHah kamu ke dalamnya

[rasalranlah parus apinyaJ; maka baik kamu bersabar atau tidak)

maksudnya adalatr, jika kalian tidak dapat mengingkarinya dan kalian
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yakin itu bukanlah sihir, sementara tidak ada cacat pada penglihatan

kalian, maka sekarang masukilah itu dan rasakanlah panas apinya, lalu

kalian bersabar atas adzabnya ataupUn kalian tidak bersabar, dan

melakukan sesuka kalian, maka perkaranya '{qfE (sama saja

bagimu) dalam hal tidak adanya kemanfaatan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa para malaikat mengatakan

perkataan itu kepada mereka.

{\fi adalah khabar dari mubtada'yangdibuang, yakni 9rr;1i
"rtF (kedua hal itu sama saja). Bisa juga sebagai mubtada' yang

Hrubar-nyadibuang, yakni 'JGi ;At #1131 (sama saja bagimu

sabar maupun tidak bersabar).

Kalimat 3jS lKYi;Gfit Qramu diberi balasan terhadap

apa yang telah lcamu fterjaftan) sebagai alasan untuk kesamaan hal

tadi, karena jika balasan perbuatan itu terjadi dengan pasti, maka sabar

ataupun tidaklah sama. '

*${*a'WiStirt (sesungguhnya orang-orang yang

bertalcwa berada dalam surga dan kenitonatan). Setelatr Allah &
menyebutkan perihal orang-orang yang berdosa, selanjutrya Allah

menyebutkan perihal orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini sebagai

kalimat permulaan, dan bisa juga sebagai kalimat yang dikatakan oleh

orang-orang kafir sebagai tambahan kesedihan dan kerugian mereka.

Tanwin pada kalim"t r4;#g (dalam surgc dan lcenilcrnatan)

bertujuan menunj ukkan betapa besamya.

.&,a:r,qorrft (mereka bersuka ria dengan apa yang

diberitin irnoqo yuekn oleh Tuhan mereka). Dikatakan "+ti ,Ft
apabila 4ti13 laia memiliki buah). Maknanya yaitu, mereka

mampunyai buah dari buah-buahan surga.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

memiliki nikmat dan kelezatan karena apa yang Allah 'Azza wa Jalla

anugeratrkan kepada mereka berupa hal-hal yang tidak pernah dilihat
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oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah

terdetik di dalam benak manusia. Penjelasan tentang makna ini telah

dipaparkan.

Jumhur membacanya ',;yf-.S, dengan hdruf alif dat nashab

sebagai haal $eterargat kondisi).

Khatid membacanya it-Eri, dengan rafa' l<arcna dianggap

sebagai Htabar setelah khabar.

Ibnu Abbas membacanya '$,tanpa huruf altf.lJ,iit artinya

senang hati, sebagaimana dipaparkan dalam suratr Ad-Dukhaan. Ini
juga sebagai sebutan untuk kejatratan dan keangkuhan, tapi di sini
tidak cocok ditafsirkan dengan ini.

Kali'fflat rd it:i F{;s ;ir$ (dan hthan niereka memelihqa
mereka dari adzab turaka) di-'athf-kan kepada S,;itl. 

giterikan
trepada merela), atau kepada khabu 39 ut o katimat ini berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi) dengan

menyembunyikan li.
|+;U;YW Qnakan lan yinumlah dengan enak), yakni

dikatakan ini kepada mereka. ru;{Jt yakni tidak ada kerumitan dan

kesukaran padanya.

Az-Zajjaj berkata, "Itu adalah ucapan selamat bagi kalian

karena apa yang kalian peroleh."

Maknanya yaifu, makanlah makanan dengan enak dan

minumlah minuman dengan enak.

Penafsiran $t"tut dipaparkan datam surah An-Nisaa'.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna lg.5 adalah,

sesungguhnya kalian tidak akan mati.

*j&,#i|'"-#I (mereka bertelekan di atas dipan-dipan
berderetan). Manluub-nya ini karena sebagai haal (keterangan
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kondisi) dari fa'il ljt, atau da'i. maful ;iit;, atau dari maful e.i,t,
atau dari dhamir yang terdapat di dalam zharf, atau dari dhamir yang

terdapatdalam W.
Jumhur membacanya lfr iF, dengan dhammah pada huruf raa'

yang pertama.

Sementara itu, Abu As-Simak membacanya denganfathoh &t
l;;.'Ai;*it adalatr yang bersambung satu sama lain, sehingga

rienjadi Li;6arisan).

* t4 ;i*5; (dan Kami kswinlan mereka dengan bidadari-
bidodnri yang cantik bermata jeli) maksudnya adalatr, Kami
menempatkan mereka dengan bidadari-bidadari.

Yunus bin Habib berkata, "Orang Arab berkata'a?;t t+71at<u
menikatrkannya dengan seorang wanita) aar- 9?)r-'.t--+1, (aku

menikahi seorang wanita), adapun it;-'&3:) bukan dari model
perkataan orang Arab."

Lebih jauh dia berkata, "Adapun firman Allah Ta'ala, A!*15;
W)h, maksudnya adalah, Kami mendekatkan mereka dengan

bidadari-bidadari yang cantik bermata j eli."

Al Farra berkata, *itla.'rJqb(aku menikahkarurya dengan

seorang wanita) adalatr logat Azd Syanu'atr."

Penafsiran A-l' 'tA, telah dikemukakan dalam suratr Ad-
Dukhaan.

Jumhur membacanya * -r.frtanpa dhafah.

Ikrimah membacanya dengan meng-idhafoh-tan ]y'jl kepada

;ir lyatcni f :4.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim serta Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, t-rft;
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I

(demi bukit), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

bukit).'

"# (gunung atau

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Katsir bin Abdullatr.,bin
Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah,$
bersabda, {*, SV b ,k )1Sr l,ltn-fhuur adalah salah satu ganung

Katsir adalah seorang perawi yang sangdt dha'if.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
firman-Nya, #i:A @ada lembaran yang terbulca), dia berkata, " 4
./qlr Oada Kitab).,,

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan

dia menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Asy-
Syu'ab,dari Anas, dia berkat4 *Rasulullah $ bersabd4 jyl;ar'$t
Lr:.rr ?;E e fltt;fr,!r At,tfr ii,y'^itU,t* r.rl*l^lr ;
(Al Baitul Ma'mur berada di langit ketujuh, setiap hari dia dimasuki
oleh njuh puluh ribu malaikat, dan mereka tidak lcembali kepadanya
hing ga t erj adinya Kiamat).ur21

Disebutkan dalam Ash-Shafuifoain yarrg lainnya: Rasulullah S
mengatakan di dalam hadits Isra' setelatr beliau mencapai langit
k"qj*, r fJ_[l ilt ofr #F'^ir[;,tiyr,:r;xsr L;ir ,t\$ i
4o16t-;- (Kemudian diingkattran trepoiatu al baitul ma'mttr,

126 Sangat dha'if.
Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Dalam sanadnya terdapat Katsir bin Abdullah, perawi dho'rf, sementara ayahnya

^aYrff;y1^v" dapat diterima), demikian menurut Al Hafizh.

HR. AI Hakim QtllT), dia menilainya shahih, dan telah disepakati oleh.Adz-
Dzahabi; Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab Q993).

Disebutkan oleh Ibnu lartr QTllL).
Dinilai shahih oleh Al Albani dalarnShabihAllami' (2S91).
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ternyata setiap hari dia dimasuki oleh tuiuh puluh ribu malaikat, dan

mer e la ti dak ke mb ati trep adanya).r28

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Al Anbari

dalam Al Mashahif meriwayatkan dari Abu Ath-Thufail: Ibnu Al
Kawa' berkata kepada Ali tentang al baitul ma'mur, dia pun berkata,

"Itu adalah it.St,tze sebuah rumah di atas tujuh langit, di bawah

Arsy. Setiap hari dia dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat,

kemudian mereka tidak pernah kembali kepadanya selamanya, hingga

Hari Kiamat."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan daxi Abdullah yang me-

marfu'-kawtya (menyandarkannya kepada Nabi $), beliau bersabda,

ilJ'4 "#,t7ib'hi:ji',? 
r'J,rb'i ,*37t )q;i;a, q;t'i,l

y)1o53:-i;-I iJ,tiJI isj$ (Sesungguhnya al baitul ma'mur itu tepat

sejajar dengan Ka'bah. Bila ada sesuatu yangiatuh darinya, niscrya

alran jatuh di atas Ka'bah. Setiap hari ada njuh puluh ribu

[malaitmtJ yang shalat di dalamnya, kpmudian mereka tidak trembali

kepadanya).

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu

dari Ibnu Abbas, namun As-Suyuthi menilai sanadnya dha'if.

Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah, Al,

Hakim, dan dia menilainya shahih, serta AI Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

t28 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (3207) dan Muslim (lll49) dari hadits Malik bin Sha'sha'ah.

"e Lafah gfJAt dengan dhammah, yaitu sebuah rumah di langit yang
menghadap ke arah Ka'bah di bumi.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu a4alah baitul ma'mur.
Diriwaiatkarjuga ldengan lafazh] 'g"2ll, yaitu baitul ma'mur, dari :BJtiilll

(membuat lubang).
lbnu Al Atsir berkata, "Orang yang meriwayatkannya dengan hvruf shaad

tLlAll, maka telah keliru." Lisan Al 'Arab Q1527)
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dari Ali bin Abi Thalib, firman-Nya, dA,6g (day atap
yang ditinggikan [tangrtJ), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) lU;lt
(langit)."

Abdwrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, mengenai firman-Nya,

t;LJtr;16 (dan laut yang di dalam tanahnya ada ap), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) laut di langit, di bawatr Arsy."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, *)tiriradalah e&i, (yang tertahan)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata, '\jrlj]t
adalah ,p1,lit gang dilepas atau tidak tertahan)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu . Abi Hatim
meriwayatkan darinya jug4 mengenai firman-Nya, [;, {tfABfrii-
Qtada hari kctikn langit benar-benar bergoncang), dia berkat4
"(Maksudnya adalah) bergerak."

Mengenai frman-Nya, <rrylril @ad: - 
hari mereka

didorong), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ir:.rl-j (mereka

didorong)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga,

mengenai finnan-Nya, E;'&+ rC Jy-lji i;- Qtada hari mereka

didorofig ke Neraka Jahanam dengan sehtat-htatnya),.dia berkata,

"Mereka didorong pada leher mereka sehingga mendatangi neraka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-
Nya, Qiff;$\$ @akon dan minumlah dengan enak), dia berkat4
"Maksudnya adalah, kalian tidak mati di dalamnya. Saat itulah mereka

berkata, +i-t*,t U;8r'*fX;Jt@'4g,ipAt (Maka apaknh,kita
tidak alran mati? Melainlan hanya kematian kita yang pertama saja
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[di &tniaJ, dan kita tidak akan disiksa [di akhirat iniJ) (Qs. Ash-

Shaffaat [37] : 58-59)."

G 61uS "i!.i' 6ffi *b #:' "i{;5 ViE ei|
g FJ rtr<g.ris;rr @ W'3U gi ki* i,ir

,$'d ; frt;;x fr .-%4 @ r-$i 4ri
''j;;J @ r# {j *q$3 *:;e.A a Hi @

G r<; ;|wi$ @ g;5 6 .*,,i",; 79

t *: VeTi, S cve1fi\@s#.

'oUL-{

F*3,fi's@
',$,{.5,#{i#'i;V i,reflj trk;i3'oW

fij5t4;iii€3 'ugli,6e'"6(LCtrlg

s \tg''j[I @'oj$"rj l{?+ i;rl,*ufl @'G,fr
G)tt6%y"b*x.bW

"Dan ordng-orang yang beriman, dan yang anak cucu *o"*o
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu

mereka dengan mereka, dan Kami tiada rnengurangi sedikit pun
dari pahala amal mereka Tiaptiap manusia terikat dengan apa

yang dikerjakannyo Dan Kami beri mereka tambahan dengan

buah-buahan dan dag@ dari segala jenis yang mereka inginl Di
dalam surga mereka saling memperebutkan pialn (Selas) yang
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isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan
tiada pula perbuatan dosa Dan berkeliling di sekitar mereka anak-

anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu
seperti mutiarayang tersunpan. Dan sebagian mereka menghadap
kepada sebagian yang lainsaling tanya-menanyu Mereka berkata,

'sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah
keluarga kami merosa takut (akan diadzab)'. MakaAllah

memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab

neraka. Ses ungg uhnya kami dah ulu menyembah-Ny*
Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha

Penyayang Maka tetaplah memberi pertngatan, dan kamu
disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan
bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, 'Dia adalah

seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan

menimpanya'. Kotakanlahr' Tunggulah, maka ses ungguhnya aku
pun termasuk orang yang mcnangga (pula) bersama kamu'.

Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaumyang

melampaui batas? Ataukah mereka mengatakan, 'Dia (Muhammad)
membuat-buatnya'. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka

hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an
itu jika mcreka orang-otang yang benar.,,

(Qs. Ath-Thuur l52lz 2LAa)

Setelah Allah lS menyebutkan perihal atrli surga secara umum,
selaqiutnya Allah segolongan dari mereka secara

khusus,'#i:A6*bd!i'#twqr-ig(danorang-oransyans
beriman, dan yang anak cucu mereka mengihtti mereka dalam
lreimanan, Kami hubungkan anak cucu merela dengan mereka).

Maushul ini sebagai mubtada', dan Htabar-rLya fu(i$. Bisa juga
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berada pada posisi nashab karena/il yang diperkirakan, yakni 6ib
tj-i,T C,t. (dan Kami muliakan orang-orang yang beriman), dan fe1
sebagai penafsirl'l yurg diperkirakan ini.

Jumhur membacanya 19i5, dengan menyandaxkarL-fi'l kepada

iSitr 1yur."i 
.i1-i,l

Abu Amr membacanya pu;Ef, dengan menyandarkan.fi'l

kepada pembicara, seperti hatnya (ifi .

Jumhur juga membacanya #-i:,dalam bentuk kata tunggal.

Sementara itu, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Ya'qub membacanya

dalam bentuk kata jamak ti'#,-itit, kecuali Abu Amr membacanya

dengan nashab sebagai maful fi+,uiit, karena diafi'l-nyapt#('
Qira'ah dengan 6entuk jamak ini diriwayatkan juga dari Nafi, adapun

yang masyhur darinya adalah seperti qira'ahnya jumhur. Jumhur juga

membacanya '6j:io.6, dalam bentnk kata tunggal, sementara Nafi,

Ibnu Amir, Abu Amr, dan Ya'qub membacanya dalam bentrk kata

jarnak fplii nyr.fl-'Jll.

Kalimat #-i"#6 (dan yang anak cucu mtereka mengihtti

merelra) di-'athf-h'an kapada W( atau kalimat mu'taridhah,

sementara ,1-|@atam keimanan) terkait dengan 'i*i6 Makna ayat

ini adalah, Allah S meninggikan derajat anak cucu orang yang

beriman kepadanya walaupun mereka amalnya di bawahnya, guna

menyenangkan hati orang yang beriman itu dan menenteramkan

peraszuurnya, dengan syarat mereka (anak cucunya itu) adalah orang-

orang beriman puta. Jadi, ini 'dikfiususkan bagi orang yang

menyandang keimanan dari anak cucunya, yaitu mereka yang sudah

baligh saja, tidak dengan mereka yang masih kecil. Adapun anak-anak

kecil yang dipertemukan dengan orang tua mereka kelak di aktrirat

berdasarkan dalil lainnya, bukan ayat ini.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa Lillt sebagai sebutan

untuk (anak cucu) yang besar dan yang kecil, sebagaimana makna
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bahasa, sehingga anak cucu akan bertemu dengan bapak-bapak yang

mukmin, baik anak cucu itu dewasa maupun kecil.

Kalimat q-+, {aab^ kcimanan) berada pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi), yakni keimanan bapak-bryak

mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir pada fukembali
kepada i-jilt (anak cucu) yang disebutkan pertama, yut"i Kami

hubungkan dengan anak cucu yang mengikuti bapak-bapak mereka

dengan keimanan anak cucu mereka.
'Pendapat lain menyebutkaru bahwa yang dimaksud dengan

orang-orang yang beriman ini adalah kaum Muhajirin dan Anshar

saja. Namun zhahirnf ayat ini menuqiut<kan keumunan, dan tidak

harus mengkfiususkannya dengan kaum Muhajirin dan Anshar

walaupun mereka mer{adi sebab turunnya ayat ini jika riwayat itu

benar, kaiena penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh, bukan

kekhususan sebab.

. ,*ir+C|eleS (dan Kami tiada mengurangi sedikit pun

dari pahala amal mereta). Jumhur membacanya aiiit aenganfathah

pada huruf laam.

Ibnu Katsir membacanya dengan kasrah tFti.'t, yakni, dan

Kami tiada mengurangi sedikit pun patrala bapak-bapak dengan

mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi, dhamir pada

maf ul-nya kembali kepada orang-orang beriman.

Pendapat lain menyebutkaru bahwa maknanya adalah, dan

Kami tiada mengurangi sedikit pun patrala anak cucu mereka karena

pendeknya umur mereka.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Tentang makna e;f aan 'r-r\lt, telatr kami kemukakan dalam

surah Al Hujuraat.
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Ibnu Hurmuz membacanyaiieii, dengan madd.

Disebutkan dalam Ash-Shibah: Dikatakan G- *.W n iai t
artinya i,il: r; (tidak menguranginya) sedikit pun dari amalnya.

ft-,$ ($Ug,/'l 
1t i op 

=t 
t op manus i a t er,iknt de n gan ap 1 y lng

dilrerjalrnnny\.U bermakna olV (yakni Ja.l yans bermakna Jy).
Dilihat dari zhahirnya, ini bersifat umum, dan setiap manusia W;
(tergadaikan) oleh perbuatannya. Jika berbuat sesuai dengan yang

diperintahkan Allah, maka itu akan membebaskannya, tapi jika tidak,

maka akan membinasakannya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini bermakna'r*tt (yakni
"Eyang bermakn 

""Sa'61. 
Maknanya yaitu, setiap orang akan tetap

bersama apa yang telah diperbuatlya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini k*rusus bagi orang-

orang kafir, berdasarkan firman-Ny4 4t,1*1-S@.'et;fq,#?
(tiap-tiap diri bertanggung jautab atas apa yang telah diperbuatnya,

kecuali golongankanan) (Qs. Al Muddatstsir fial:38-39)-

Allah & lalu menyebutkan kebaikan yang ditambahkan kepada

mereka, '"F'!r{i'r1<i",ri13:i\ (dan Kami beri mereka tambahan

dengan buah-buahan dan daging dari segala ienis yang mereka

ingini),yakqi Allah menambahkan kenikmatan kepada mereka berupa

buah-buahan yang beraneka ragam, dan berbagai macam daging yang

diinginkan serta disenangi oleh mereka.

6VW-5;yl (di dalam surga mereka saling memperebutkan

piala [gelas) maksudnya adala]r, mereka saling ber3egera mengambil

piala (gelasl. !'t-3' adalah bejana (wadah) khamer. Ini juga sebagai

sebutan untuk setiap bejana yang berisi khamer atau lainnya. Bila

tidak berisi makatidak disebut L,k.

H|$A.TA$ Oong isinya tidak [menimbuttranJ kota-knta

yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa). Az-Zajjaj

a
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berkata, "Tidak terjadi pada mereka sesuatu yang menimbulkan kata-

kata yang tidak berfaedatr dan perbuatan dosa bagi mereka, seperti

yang terjadi pada orang yang minum l&amer di dunia.

p,tir uaa*, bentuk '#a*i ilff (perbuatan dosa). Dhamir

padalaf azhligkembalikepadaf,V$elasataupiala).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa W';{ urtirryu di surga

(tidak ada kata-kata tak berfaedatr di surga), dan di dalamnya tidak

terdapat sesuatu yang menimbulkan dosa.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Ibnu Qutaibah berkata, "Akal mereka tidak hilang seperti yang

biasa terjadi di dunia bila minum khamer, dan mereka tidak berdosa

karena minum kfiannetr."

Adh-Dhatrhak berkata *|i!{3 makzudnya adalah tidak ada

kebohongan."

Jumhur membacanya f*1;W.'i{, a*g* rafa' dan tamvin

pada keduanya

Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan futlwh
tanpa tamvinpadakeduanya tel li q, ylJ Il.

Qatadatr berkatq "iiitt udulut .,p(lr ftebatitan).'

Muqatil bin Hayyan berkata, "(Maksudnya adalah)

menimbulkan kesia-siaan karenanya.

Sa'id bin AI Musayyab berkata, "(Maksudnya adalah) tidak

menimbulkan perkataan yang jorok karenanya."

Ibnu Zaid berkata, "(Maksudnya adalah) tidak menimbulkan

saling cela dan percekcokan karenanya."

Kalimat ini berada pada posisi noslub sebagai haal dari sifat

LV
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fr'u$'&Lgn (dan berkeliting di sekitar merekn anak-

anak muda untuk [melayaniJ merekn) maksudnya adalah, pelayqn-

pelayan mereka mengelilingi mereka dengan membawakan piala,

buatr-buahan, makanan, dan sebagainya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah anak-

anak mereka. 'riiY (seatmn-akan mereka itu) dalarn keindahan dan

kerupawanan mereka, "oft$j (seperti mutiara yang tersimpan),

yakni yang tertutup lagi tersimpan di dalam kulit kerang yang tidak

pernah disentuh tangan.

Al Kisa'i berkata, *i}3;t'r'-r'rl. artinya adalah-, aku menutupi

sesuatu dan menjaganya dari sinar matahari. ',-r{t artinya aku

menempatkannya di dalarn '$h (wadah; tempat). Contohnya 'r'ik
tc4a d*ruJ-&;j - ti-1a ',*if 1A* memingit anak perempuan,

maka dia dipingrt).

irIf.$,#lb#'[i?t (dan sebagian merelm menghadap

lrepada sebagianyang lain saling tanya-menanya) maksudnya adalah,

sebagian mereka bertanya kepada sebagian lain di surga tentang

perihalnya. Di dalamnya tidak ada kelelatran dunia dan tidak pula

akibat yang dikhawatirkan. Mereka pun memuji Allah yang telah

menghilangkan kesedihan, rasa takut, dan kedukaan dari mereka. Di

dalamnya mereka juga tidak perlu bekerja keras dan berupaya mencari

penghidupan demi menghasilkan rezeki yang diinginkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah,

sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, "Dikaxenakan apa

kalian mendapatkan kedudukan yang tinggi ini?"

Pendapat lain menyebutkan, batrwa saling tanyanya mereka itu

ketika dibangkitkan dari kubur.

Pendapat yang pertama lebih tepat, karena konteksnya

menunjukkan batrwa mereka telah berada di surga.
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Kalimat irya;;-A$a'&(L1ytt| (mereka berkata,

"Sesungguhnya kami dahulu, sewaldu berada di tengahlengah
lreluarga kami merasa tahtt [akan diadzabJ.) adalah kalimat
permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Seakan-akan dikatakan, "Apa yang dikatakan oleh sebagian mereka

kepada sebagian lain ketika mereka sating bertanya?" Lalu dikatakan:

Mereka berkata, *'i"(L(:y 
@esungguhnya kami dahulu), yakni

sewaktu di dunia, ir;;g-A*a (sewahu berada di tengah-tengah

lreluarga trami merasa tafut) dengan adzab Allah.' Atau,

sesungguhnya kami dahulu takut durhaka kepada Allah.

Lrf,Xl<;: (mala Allah memberikan karunia kepada kami)

berupa ampunan dan rahmat, atau berupa petunjuk untuk menaati-

Nya. ,Fi,itli(frjj gan memelihara kami dui adzab neraka),

yakni adzablahanarn.

ii' :;lt adalah salatr sahr nama Jahanam, demikian yang

dikatakan oleh Al Hasan dan Muqatil.

Sementara itu, Al Kalbi dan Abu Ubaidah berkata, "Itu adalah

1rir Lr.i; (adzab neraka)."

Az-Zajjajberkata,*'F\+'Xfi adalahpanasnyaJahanam."

Abu Ubaidah berkata" "i.i:Jt (udara panar) terjadi pada siang

hari, dan terkadang pada malam hari. Sedangkan ':s;,,Jt (udara panas)

pada malam hari, dan terkadang pada siang hari."

i-1U".lt juga kadang digunakan sebagai sebutan untuk tiupan

atau udara dingin, sengatan matahari, dan panas yang sangat.

Contohnya ucapan penyair berilart ini:

'r$ )t 
9At g_n;u 'i# "r)G.i;?';i

"Hari ini adalah luri yang udararrya dingin

lrarena lrecemasan lwri, maka aht tidak mencelanya."
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Angin disebut ?Pkarena dia dapat memasuki ir-:;ir @ori-
pori kulit).

Gf' l.j.+LLGy (sesungguhnya kami dahulu menyembah-

Nya) maksudnya adalah, kami mengesakan Allah dan menyembah-

Nya. Atau, memohon kepada-Nya agar menganugerahkan ampunan

kepada kami.

-*lf;t'i l3t (sesungguhnya Dialah yang melimpahknn

kebailan lagi Maha Penyayang). Jumhw membacanya dengan knsrah

pada huruf hamzah sebagai kalimat permulaan [,119. Sementara itu,

Nafi dan Al Kisa'i membacanya dengarfathah lLql,yakni "t 6*"nu
sesungguhnya Dia). ]jr adalatr yang banyak memberikan kebaikan.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalatr yang

MahaHalus.

b1, maksudnya adalatr yang banyak memberikan ratrmat atau

kasih sayang kepada para hamba-Nya.

*#{;*Qd;3 *r,66Hi' (matra tetaptah memberi

peringatan, dan kamu disebablmn nikrnat Tuhanmu bukanlah seorang

tulrang tenung dan bukan pula seorang gila) maksudnya yaitu,

tetaplah pada apa yang engkau lakukan itu, yang berupa pemberian

peringatan dan wejarfgan. Huruf baa' di sini terkait dengan kalimat
yang dibuang, yang posisinya sebagai haal (keterangan kondisi),

yakni: karena nikmat Tuhanmu yang meliputimu, ytrLg

dianugerahkan-Nya kepadamu berupa kelurusan akal dan kenabian.

Engkau bukanlah seorang dukun (tukang tenung) dan bukan pula

seorang yang gila.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf baa' im terkait

dengan kalimat yang dibuang, yang ditunjukkan oleh redaksinya,

yakni: ketika engkau menyampaikan peringatan itu karena nikmat

Tuhanmu, maka engkau bukanlah seorang dukun (tukang tenung) dan

seorang yang gila.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa hwuf baa' di sisi adalah

sababiyyah (mengnjukkan sebab) yang terkait dengan kandungan

kalimat yang menafikan (meniadakan). Maknanya adalatr, ditepiskan

darimu status sebagai tukang tenung dan orang gila disebabkan nikmat

Allah kepadamu, seperti ungkapan .iir +ill. *rUf r; latcu bukanlatr

orang yang kesulitan, alharndulitlatl).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa huruf baa' int untuk kata

sumpah yang menengahi antara isz dan khabar-rrya. Perkiraannya:

engkau bukanlah, demi nikmat Allah, seorang tukang tenung dan

bukan pula seorang yang gila. ,rr-3t adalah orang yang berasumsi

bahwa dia mengetatrui hal yang gaib tanpa melalui wahyu. Apa yang

engkau ucapkan itu bukanlah perdukunan, karena sesungguhnya

engkau berbicara dengan wahyu yang Allah perintatrkan untuk engkau

sampaikan

Maksud ayat ini adalah menyanggah perkataan orang-orang

musyrik bahwa beliau adalah dukun atau orang gila.

Siii;'.^3:;;ir?)i'"j;;-',J(bahpanmerepnmengatapan,"Dia
adalah seorang penyair yang ftami tunggu-tunggu ftecelakaan

menimpanya.,). i1 adatah pemiyh. Telah dikemukakan perbedaan

pendapat mengenai ini, sebagai ,!i (bulrkan) dan hamzaft (partikel

tanya), atau,.!i saja?

Al Khalil berkata "il di sini untuk pertanyaan."

Sibawaih berkata "Para hamba diajak bicara dengan redaksi

yang berlaku dalam perkataan mereka."

An-Nahhas berkata, *Maksud Sibawaih yaitu, ;1 dalam

perkataan orang Arab memaksudkan untuk keluar dari suatu perkataan

kepada perkataan lainnya."

Lafazh 33fi' {y*S trami tunggu-tunggtt) berada pada posisi

rafa' sebagu silar untuk |)i tpenyur). g{Ji$:) adalah berlalunya
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masa. Maknanya yaitu, Kami menantikan peristiwa-peristiwa hari,
lalu dia mati sebagaimana matinya yang lain. Atau, binasa
sebagaimana binasanya orang-orang sebeltrmnya. ir-ijr terkadang

bermakna masa, dan terkadang bermakna kematian.

Al Akhfasy berkata, "Maknanya yaitu, 9,,3t #j ,A ,-if
(yang kami tunggu-tunggu hingga tiba saatnya). Lalu harf jirr-nya
dibuang, seperti ungkapan ridj b:rbi d* F-j ;ib,6 (aku menuju
Zald)."

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

,iu? Lfr ,i c;lp taa 9F 'J_.ta 
"",:;

"Tunggulah masct mendatanginya, 
^rdot 

-*udrt o,
suatu hmi dia diceraikan, atau kekasilryo mati."

Ucapan Abu Dzu'aib Al Hudzali:

I c zoz at , c7 lo.t,.,

Lf tt' *:'^t ,fi S.lltt &g W;r P*":t',vl
"Apalrah lcarena masa dan ketidalqastiannya kau menderita sakit.

Padahal tuasa itu bukanlah sesuatu yang tercela bagi yang cemas."

Al Ashma'i berkata, "bljit adalah lafazhtunggal yang tidak
ada bentuk jamaknya."

AI Fa:ra berkati, "Itu sebagai lafazhtunggal dan jamak."

Al Akhfasy berkata, "Itu adalah lafazhjamak yang tidak ada

bentuk tunggalnya."

Allah @ latu memerintahkan beliau untuk menjawab mereka,
'V,;Xt C& OgWjS, (tratatranlah ,,Tunggutah, matra

sesungguhnya aht pun termasuk oirang yarg menunggu [pulaJ
bersama kamu.'). Maksudnya, tunggulah kematianku. Atau,
kebinasaanku, karena sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang
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yang menunggu bersama kalian akan kematian kalian. Atau,

kebinasaan kalian.

Jumhur membacanya {;;j, aengan menyandarkan fi'l kepada

pembicara yang banyak.

Zud bin Ali membacanya dalam bentuk bina' lil maf'ul
-t btL

Lr-f4J'1.

qDi,bLl')#Ul @patmh merelm diperintah oleh pikiran-
pikiran merekn untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini) maksudnya

adalatr, apakah pikiran-pikiran mereka menyuruh mereka untuk
'mengatakan perkataan yang kontradiktif ini? bahwa seorang dukun

adalatr orang yang sangat cerdas dan pandai, dan orang gila adalah

orang yang hilang akalnya sehingga tidak memiliki kecerdasan dan

kepandaian?

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, batrwa para

pemuka Quraisy mengklaim sebagai orang-orang yang cerdas dan

berakal, maka Allah membalikkan logika mereka ketika pikiran

mereka tidak dapat membedakan yang haq dari yang batil."

'o;bl, "ti-i;i (ataukah mereka kaum yang melampaui b,atas?)

maksudnya adalah, bahkan mereka telah melampaui batas dalam

pembangkangan, yaitu mengatakan apa yang msreka katakan itu.

Peralihan-peralihan redaksi dari yang satu kepad aytrrylainnya
ini, yang disertai dengan pertanyaan, sebagaimana ditunjukkan oleh

latazlr- il, menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya adalah

lebih buruk daripada yang disebutkan sebelumnya, serta lebih berani

dan lebih membangkang.

',;f5'"j3-f (ataukah mereka mengatakan, "Dia [MuhammadJ
membuat-buatnya-') maksudnya adalah, membuat-buat Al Qur'an dari

dirinya sendiri dan perbuatannya.
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i1E' tyuf*i aari 'i,ii)biasanya tidak digunakan kecuali dalam

hal kedustaan, walaupun asal maknanya bermakna "mengada-ada

perkataarr". Dari pengertian ini dikatakan *& J6it artinya sewenang-

wenang atasnya. I

Allah & lalu beralih dari fr,fi (Dia [MuhammadJ membuat-

buatnya) kepada hal yang lebih buruk pada mereka, Allah berfirman,

itj$-i S (sebenarnya mereka tidak beriman), yak<ni sebab munculnya

perkataan yang kontadiktif dari mereka itu dikarenakan mereka tidak

beriman kepada Allah dan tidak mempercayai apa yang dibawa oleh

Rasulullah #r.

Allah Ed lalo menantang mereka dan mengharuskan mereka

mengemtrkikan huiiatr, +$*{+ffi (matra hendaHah mereka

mendatanglran kalimat yang semisal Al Qur'an itu), yakltr yaag

seperti Al Qur'an dalaur susunannya, keindalran peqielasannya, dan

keindatran redaksinya . C)t\j'h:y $iko mereka orang-orang yang

benar) dalam hal yang mereka nyatakan itu, yaitu ucapan mereka,

bahwa Muhammad # telah membuat-buat Al Qur'an dan

mendatangkannya dari dirinya sendiri, padatral itu perkataan Arab.

Mereka adalatr para pemuka bangsa Arab serta para ahli bahasa Arab

yang piawai dan sangat mengenal seluk-beluk susunan dan redaksi

bahasa Arab. ' a

Sa'id bin Manshur, Hannad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "sesungguhnya Atlatl akan mengangkat anak cucu orang

mukmin bersamanya dalam derajatrya di surg4 walaupun amal

mereka lebih rendatr darinya, guna menyerumgkan hatinya."

Dia lalu membacakan ayat, ff;;;*itw6-5$ ldan orans-

orang yang beriman, dan yang anak cucu merela mengihtti merela).
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Ini diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan Ibnu Mardawaih darinya

secara marfu'.130

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

juga, bahwa Nabi $ bersabda, ,.+:$i {-iJ e 4t"' ahlr' Si}t Sls ti1"74,;.'-V 
rt,:4 u-,Jfi :$:&i'e)t,fr d'&l,id,el7t

\e.jJy.';r# (Bila seseorang telah memasui surga malca dia alan

bertanya tentang lcedua orang tuanya, istrinya, dan analcnya. Lalu

dilcatalran, "sesungguhnya merelca tidak mencapai deraiatmu dan

amalmu." Lalu dia berkata, "Wahai Tuhanht, aht telah beramal

untulrlat dan untuk merelm." Lalu diperintahkanlah mereka agar

bergabung dengannya)

Ibnu Abbas lalu membacakan ayat, ,Ssj.';133t763t @""
orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengihtti

merela)."r3r

Abdullatl bin Ahmad dalam Zawa'id Al Musnad meriwayatkan

dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Rasulullatr $ bersabd a, 'i/i/.:ii'o1

ld',# "i.li'rl:r g 
-.ir'itfs,ta, e iti\1} (Sesungguhnya' orang-

orang beriman dan anak-anak mereka berada di dalam surga, dan

sesungguhltya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka berada di

dalam neraka).

Rasulullah $ lalu membacakarr ayat, W("-iY (dan orang-

orang beriman...).t"

r30 HR. Al Hakim Q1468), tanpa mengomentarinya.

Disebutkan oleh Adz-Dzahabi; Ibnu larir Q7ll5); Ibnu Katyr (41241), dia

menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim.
HR. Al Haitsami dalam Maima' Az-zawa'id (lll44), dia berkata, "Diriwayatkan

oleh Al Baz,zar, dan di dalamnya terdapat Qais bin Ar-Rabi', perawi yang dinilai
tsiqah oleh Syu'bah dan Ats-Tsauri, namun ada kelemahan padanya."

r3t Sanadnya dha'f.
HR. Al Haitsami dalart Al Maima' Qlll4), dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Kabir dan Ash-Shaghir. Dalam sanadnya terdapat Muhammad

bin Abdurratrman bin Ghazwan, perawi dha'if!'
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Sanadnya sebagai berikut Abdullah bin Ahmad berkata:
Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami: Muhammad bin
Fudhail menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Utsman, dari
Zadzan, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Khadijah bertanya
kepada Nabi $ tentang dua anak yang telah meninggal pada masa
jahiliyah. Rasulullah $ latu bersabda, ,6t.C Co lKeduanya di dalam
neralm). Ketika beliau melihat kekecewaan pada wajahnya, beliau pun

bersabda, t4*1;.$ qk *"!: j (Seandainya engkau melihat tempat

merelra, tentulah englcau akan marah pada keduanya). Khadijah
berkata,' Wahai Rasulullatr, bagaimana anak-anaklcu darimu?' Beliau
bersabda, 4, 4 @t surga). Rasulutlah $ kemudian bersabda, il1

ld'.--i 'it\\b g.;r,tir'ofi ,Nr.J F3rlfi 'wfit gesungsuhrryi

orang-orang ydng beriman dan anak-anak mereka berada di dalam
surga, dan sesungguhryra orong-orumg yang musyrik dan anak-anak
merelra berada di dalam nerdra). Beliau lalu membacakan ayat, ';2$$

lfi( laan orang-orang yang beriman ...) !?

Imam Ahmad berkata dalam At"Musnad. Yazid menceritakan
kepada kami: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari
Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah

# lersau.a 
a" 

. d.',i-t,b,'q; .,;-,,5 il,Pi, G C.el' $rl +jinr I ; ?tt'01

ilJ'!r-1.) 
rUri-l,r ,J_FJ |tiA (Sesungguhnya Atlah akan mengangkai

derajat hamba yang shalih di surga, lalu dia berkata, ,,Wahai

Tuhanku, darimana aht memperoleh ini?" Allah berfirman, ,,Karena

permohonan ampun analonu mtulonu)I33 Sanadnya shahih.

r32 Sanadnya dha'if.
Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Al Mtunad (l/134, 135)

dan Ibnu Abi Ashim dalanAs-sttttnoh.
A^l Albani berkata, "sanadnya dla'if.n
133 shahih-
HR. Ahmad Qt5O9); Al Haitsami dalam Mqjna' Az-Zau,atid (l0l2l0), dia

berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Atr-Thabarani dalam Al Ausath. para
perawi mereka adalatr para perawi Ash-shahih, kecuali Ashim bin Bahdalatr, dia
dinilai tsiqah;'
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Hakim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, "4iij1"S (dan Kami tiada

mengurangi), dia berkata, "(Maksudnya adalah) 'irfufi 6 (Kami tiada

mengurangi)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, *W;iJ gr"g isinya

tidak [menimbulkanJ kata-lcata yang tidak berfaedah), bahwa

maksudnya adalah yang batil ry*: (dan tiada pula perbuatn

do s a), yakni kebohongan."

AlBaz,zarmeriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah $
bersabda, o-!; ri;'J-,;-* ,gt?li Jtlu:rytri, -tat yl Ses $1

jA,u!fuLJ rrt'& a". g,ttt;;A ti tje:i $'r$$ ,g$:r#5 ,\:6'r--, *6,i-.2
?tt $io,t-i ,rk2 rk g,i ee ?,1-tr;i hr y f-'et eY ,:ittii:6A3;J
A 7lA (Apabila ahli surga telah memasuW surga, mereka merindukan

saudara-saudara [merelaJ, lalu datanglah dipanrrya ini hingga

sejajar dengan dipannya ini, lalu lceduarrya saling berbincang-

bincang, lalu yang ini bersandar dan yang ini juga bersandar, lalu

berbincang-bincang mengenai apd yang mereka alami sewahu di

dunia. Lalu sala.h seorang dari keduanya berkata, 'Wahai fulan,
tahukah englrnu hari apa Allah mengampuni kita? Yaitu pada hari

l(ptika kita berada di tempat anu dan anu, lalu kita berdoa kepada

Allah, dan Allah mengampuni kita.').r34

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan iari Aisyah, dia berkata,

"seandainya Allah membukakan kepada penghuni bumi adzab neraka

sebesar jari saja" niscaya membakar bumi dan semua yang ada

padanya."'

"n Dha'i1
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (10/421), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Al Ba?,zar, dan para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih,
kecuali Sa'id bin Dinar dan Ar-Rabi' bin Shubaih, keduanya dha'if, namun ada juga
yang menilainya ts iq ah."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 'Xl';^ fiL
(sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kcbaikan), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Matra Halus."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, bahwa ketika

kaum Quraisy berkumpul di Dar Nadwah membahas perkara Nabi $,
salatr seorang dari mereka berkat4 "Tahan saja dia dengan pengikat,

lalu tunggulah kecelakaan menimpanya hingga dia binasa

sebagaimana binasanya para penyair sebelumnya, yaitu Zuhair dan

An-Nabighatr, karena sesungguhnya dia hanyalah salatr seorang dari

mereka." LaIu berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat, ilizil
gf,$Ci. p.l.,i;j?S (Bahtran mereka mengatakn4 "Dia adalah

seorang penyair yang kami tunggy-tunggu kccelakaan

menimpanya.').

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, )Aq
(kecelakoan), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) kematian."

,>- 5i1i ifiil @ 5j$fi tr -i,"&e'*w I
;ib*lfrpf a; i.Vi'*'l 'uF-;J *",ii*is

i tiL Yj o$ @';ti6 ;i {SStii'}'tl? it
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*,si'i it; W. i,:'iii @ ff; $rilj6"GS {Bi

ufri" fi $; W & T-rrr 6i1 ii.@ ;;,iA

i,ig-{'iK | #; ay'oJ, 6:i\{t irlv-
tlz z a., ,/

iyqo\,s$,

@",;ji
"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka

yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah

menciptakan bngit dan bmd itu? Sebenarnya mcteka tidak

meyakini (apayang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada

perbendahotaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

. Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk

mendengarkan pada tangga itu (hal-halyang gatb)? Maka

hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka

mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk AIInh

anak-anak perempuan dan untuh kamu anak-anak laki-laki?

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka

dibebani dengan utang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan

tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka

hendak melakukan fipu daya? Maka orang-orang yang kaiir itu

merekalah yang kena tipu daya Ataukah mereka mempunyai tuhan

selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Jika mereka metihat sebagian dari langit gugur, meteka akan

mengatakan, 'ftu adalah flwan yang bertindih-tindih'. Maka

biarkanlah mereha hingga ruereka menemui hari (ydng diianiikan

kepada) merekayang pada hari itu mereka dibinasakan. (Yaitu)

hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka

3l;@

9-;v
GfiW.fry43
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dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang
yang zhalim ada adzab selain itu Tetapi kebanyakan mereka tidak

mengetahui Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan

Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan

Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu

bangan berdiri, dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di
malam hari dan di waktu teibenam bintang-bintang (di waktu

fajar).D (Qs. Ath-Thuur [52]: 35-49)

Firman-Nya, ,$r|b$l @pakan mereka diciptakan tanpa

sesuatu pun). i1 di sini adatah pemisatr, sebagaimana yang

sebelumnya dan sebagaimana yang akan datang setelalrnya.

Maksudny4 bahkan apakatr mereki diciptakan dengan kondisi yang

indatr dan menakjubkan ini tanpa ada yang menciptakan mereka?

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr, apakatr mereka

diciptakan dengan sia-si4 tidak untuk sesuatu pun, tidak untuk
dihisab, serta tidak untuk diperintah dan dilarang."

Dia menetapka, cr di sini bermakna laam l)(untuk)1.

Ibnu Kasiran berkat4 "(Maknanya adalatr) apakah mereka

diciptakan dengan sia-sia dan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah

dan dilarang."

Pendapat lain rnenyebutkan, bahwa maknanya adalatr, apakah

mereka diciptakan tanpa bapak dan ibu, seperti halnya benda-benda

yang tidak dapat mernahami dan tidak berlaku hujjatr atas mereka?

5:49'ii1@tautrah mereka yang menciptakan [diri mereka

sendiriJ?) maknanya adalatr, apakah mereka yang telah menciptakan

diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak diperintah dan dilarang,

padahal mereka mengakui bahwa Allatrlah yang telah menciptakan

638 TAFSIR FATHUL QADIR

.i



mereka? Mereka mengakui demikian, maka berlakulah hujjah atas

mereka.

,i*i3,79:ei\fiii1 (atautrah mereka telah menciptakan

langit dan bumi itu?), namun mereka tidak mengaku demikian

sehingga berlakulah hujjah atas mereka. Oleh karena itu, Allah beralih

dari ini dan berfirmarr, 6js-i-J $ $ebenarnya mereka tidak meyakini

[apa yang mereka katalanJ), yakni mereka tidak meyakini hal itu,

bahkan mereka terjerembab ke dalam gelapnya keraguan tentang janji

dan ancaman Allah.

Ji; ir\?-*f lotoul@h di sisi mereka ada perbendaharaan

Tuhanmu) maknanya adalah, perbendaharaan-perbendaharaan rezekj

para hanrba.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa malananya adalatr kunci-

kunci rahmat.

Muqatil berkat4 "Maknanya adalah, apakah di tangan mereka

terdapat kunci-kunci Tuhanmu mengenai kerasulan, sehingga mereka

bisa menempatkannya semau mereka?" Demikian juga yang dikatakan

oleh Ikrimatr.

Al Kalbi berkata, "(Maknanya adalah) perbendaharuuul-

perbendaharaan hujan dan rezeki." '

6i)4JiP,;1 lotau merekakah yang berlatasa?) maknanya

adalatr, yang berwenang dan berkuasa.

Disebutkan dalam Ash-Shihab: ',+*il adalah menguasai

sesuafu untuk mengawasinya, memperhatikan perihalnya, dan

mencatat perbuatannya. Asalnya dari :iJ.Jl (tulisan; garis), karena

penulis it a,'i"1(menulis).

Abu Ubaiddh berkat4 "r-b'a'4 arinya engkau

menj adikanku sebagai pengawasmu."

. Jumhur membacanya osl$t,dengan shaadmumi.
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Ibnu Muhaishin, Humaid, Mujahid, Qunbul, dan Hisyam

membacanya dengan huruf sffn mumi to;*Jil\. Qiro'ah ini
diriwayatkan juga dari Hafsh. Sementara itu, Khallad membacanya

dengan shaad, dengan isymam zaay.

*$j,iri'h'{'{ (atuukah mereka mempunyoi tangga tt{e
langitJ untuk mendengarkan pada tangga itu [hal-hal yang gaibJ?)

maknanya adalah, bahkan apakah mereka mengatakan, bahwa mereka

memiliki tangga yang dipancangkan ke langit unhrk mereka naiki dan

dengan itu bisa mendengarkan perkataan malaikat dan apa-apa yang

diwahyukan kepada mereka, serta dengan itu bisa sampai kepada ilmu
gaib, sebagaimana yang dicapai oleh Mutrammad $ melalui wahyu.

Iatazh g adalatr si/ar untuk 'h, dur- ini adalah zharf sebagaimana

asalnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini bennakna ojZ, yakni
tib otlriJ- (mendengarkan pada tangga itu), seperti firman-Nya,

6atpAe'#d:j*; (dan sesungguhnya alat almn menyatib kamu

sekalian pada pangkal pohon htrma) (Qs. Thaahaa [20]: 7l).
Demikianlatr yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

Abu Ubaidah berkata, "(Maksudnya adalah) g<'tt;a' '-,i"

(mendengarkan dengannya)."

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah, mereka seperti Jibril
yang membawakan watryu kepadaNabi $."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini berada pada posisi

nashab sebagai haal Q<eterargan kondisi), yakni l-t U-;:u3 (sambil

menaikinya) '# e1!' @aka hendaHah orang yang mendengarkan

di antara mereka mendatanglwn), jika dia menyatakan demikian,

,rt#,(suatu keterangan yang nyata), yakni huiiah yang nyata dan

jelas.

{t;$ r$3 f;41 I i1 lat autrah untuk Al I ah anak- anok p e r e mpuan

dan untuk kamu anak-anak laki-laki?) maknanya adalah, batrkan
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apakah kalian mengatakan bahwa bagi Allatr anak-anak perempuan,

dan bagi kalian anak-anak laki-laki?

Allah menyatakan kebodohan pikiran mereka dan sesatnya

akal mereka, serta mencela mereka, bahwa apakah mereka

menyandangkan anak-anak perempuan kepada Allah, padahal jenis

perempuan merupakan yang.lemah di antara kedua jenis (yakni lebih

lemah daripada laki-laki), dan mereka menetapkan anak-anak laki-laki

bagi mereka, yang merupakan jenis yang lebih tinggi di antara

keduanya (yakni lebih tinggi daripada perempuan). Ini

mengisyaratkan bahwa orang yang pandangannya demikian adalah

orang yang sangat d*go, sangat rendatr pemahamannya, dan sangat

tunipul akalnyq maka tidak layak bagi dia untuk mengingkari

pembangkitan kembali setelah mati, dan tidak pantas mengingkari

tauhid.

Allah & lalu kembali meng-HrithaD Rasut-Nya *, 6'it5{
(ataulrnh kamu'meminta upah kcpada mereka), yakni, apakatr engkau

meminta upah kepada mereka atas penyampaian risalatr ini? iin#
i'fal $ehingga mereka dibebani dengan utang?), yakni keharusan

pembayaran yang engkau minta daxi mereka, sehingga mereka

keberatan menanggung utang yang berat itu?

Qatadah berkata, "(Maksudnya adalah), apakah engkau

meminta upatr kepada orang-orang itu, sehingga mereka terbebani,

yang akibatrya mereka tidak dapat memeluk Islam?"

'r;K-i1{;f i'+;t @pakah ada pada szii mereka

pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?)

maknanya adalah, bahjan mereka mengklaim bahwa di sisi mereka

terdapat pengetahuan tentang yang gaib? Yaitu apa yang tercatat di

Lauh Matrfuztr. Mereka menuliskan untuk manusia apa yang ingin

diketahui dari hal-hal yang gaib itu.
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Qatadatr berkata, *Ini jawaban perkataan mereka, 6.1.,Fj
qfii (yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya), yakni

Allatt berkata 'Ataukah mereka memiliki pengetahuan tentang yang

gaib sehingga, mereka mengetahui bahwa Muhammad akan mati

sebelum mereka, lalu mereka menuliskannya'."

Ibnu Qutaibah berkata "Makna -t$$;- adalah menetapkan apa

yang mereka katakan."

$it|;-tt (ataukah merelca hendak melahtkan tipu daya?)

maknanya adalah, reka-perdaya terhadap Rasulullah $, lalu mereka

membinasakannya dengan reka-perday a itl.'o23$:ft t'UTfir-fC (matm

orang-orang yang kalir itu merekalah yang kena tipu daya), yakni

yang terkena reka-perdaya itu adalah diri mereka sendiri, sehingga

mudharat kembali kepada diri mereka. '.r;?i'SXl,*1{;
.+t,{t (Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang
yang merencanakanrrya sendir| (Qs. Faathir [35]: a3).

Allah telatr membinasakan mereka dalam Perang Badar,

menghinakan mereka dalam berbagai peristiwa, serta memperdayai

merekq 'u$,51'f ittiirtqtL:,'4) (orang-orang kofi, itu

membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan

Allah sebaik-baikpembalas tipu daya) (Qs. Aali'Imraan [3]: 5a).

itt'fi'ly?'{ (ataukah mereko mempunyai tuhan selain Altah)

maknanya adalah, bahkan mereka menyatakan batrwa mereka

memiliki tuhan selain Allah yang dapat melindungi mereka, memberi

rezeki kepada mereka, dan menolong mereka.

Allah & lalu menyucikan Diri-Nya dari perkataan buruk ini,

iifri-Gi'i',;*" (Maha Suci Allah dari apa yang mereka

persekutukan), yakni dari apa yang mereka persekutukan dengan-Nya,

atau dari apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi-Nya.

Allah & kemudian menyebutkan sebagian kejahilan mereka,

?liAaijfiGl-JAVWV;-o$ (iit@ meretca metitrut sebagian
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dari langit gugur, merekn akan mengatalcan, "Itu adalah cwan yang

bertindih-tindih.').

'J4l merupakan bentuk jarrrak ii '.€,yaitu potongan dari

sesuatu. Manshub-nya G5 ka.ena sebagai haal (keterungan kondisi),

atau karena sebagai maful kedua. ?F.;St adalah yang dijadikan

sebagiannya pada sebagian-lainnya. Maknanya yaitu, mereka itu bila

melihat sebagian [*grt jahrh kepada mereka untuk mengadzab

mereka, maka mereka tidak menghentikan kekufuran mereka, bahkan

mereka mengatakan bahwa itu adalah awan yang sebagiannya

berhrmpuk-hrmpuk di atas sebagian lainnya.

Perbedaan qira'ahpada lafazh tTSsetfidikemukakan.

Al Al*rfasy berkata, "Orang yang membacanya 65 Vakni

dengan kasrah pada huruf ftaaf dm suhm pada huruf siin, berurti

menganggapnya kata trnEgal, sedangkan yang membacanya tiJt,
yakni dengan ftasrah pada huruf lcaaf dan fathah pada huruf siia

berarti menganggapnya kata jamak.

Allah & latu memerintatrkan Rasul-Nya S agar meninggalkan

mereka, ;,j13;*,s5i,&;-W-&'iji (maka biarkanlah merein

hingga merelca menemui hari [yang diianiikan kepadal merelca yang

pada hari itu mereka dibinasakan), yakni tinggalkanlah mereka dan

biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari kematian mereka,

atau hari kebinasaan mereka di medan Badar, atau Hari Kiamat.

Jumhur membacanya 'fit, sementara Abu Haiwah

membacany "tfr-
Jumhur juga membacanya 

'o!i;A-, 
dalam bentuk bina' lil fa'il,

sementara Ibnu Amir dan Ashim membacanya dalam bentuk bina' lil
maf'ul lij'-l').'{i',)t artinya kebinasaan, berdasarkan keterangan

yang dikemukakan sebelumnya.
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Kalimat q #g-#,*-{ i;- ([yaitu| hari tretika tidak berguna
bagi mereka sedidt pun tipu dqn mereka) adalah badal dan ,ii
yakni: pada hari itu tidak berguna bagi mereka reka-perdaya mereka
terhadap Rasulullah $ sewaktu di dunia. er$'&t; (dan mereka
tidak ditolong),yakni tidak akan dihindarkan dari mereka adzab yang
menimpa mereka, batrkan adzarb itu pasti menimpa mereka.

,rtt'o:"(::ili{ir'"-iU'3|(dansesungguhnyauntukorang-orang
yang zhalim ada adzab selain l'rz) maknanya adalah, untuk orang-
orang yang menztralimi diri mereka sendiri dengan kekufuran dan'
kemaksiatan, adaadzu;b di dunia selain adzp;b pada Hari Kiamat, yakni
kebhasaan mereka di medan Badar.

Ibnu Zaid berkat4 "Maksudnya adalah musibah-musibah di
dunia yang berupa kesulitan, penyakit, bencana, dan habisnya harta

aserta anak-anak."

Mujahid berkata, "Maksudnya adatah kelaparan dan paceklik.,,

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah adz.ab

kubur.

Pendapat lain menyebutkan batrwa yang dimaksud dengan
adzab ini adalah paceklik, dan yang dimaksud dengan adzab yang
disebutkan setelah ini adalah kematian mereka di medan Badar.

'4(;'i'{i3 i';r$j 1t e t api ke b any aknn mer e la tidak me nge t ahui)
adz-ab Allah yang akan mereka alami dan apa-apa yang tetah Allah
sediakan unhrk mereka di dunia dan di akhirat.

Ar 5!l;5 (dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan
Tultanmu) hingga terjadinya adzab yang telatr Kami janjikan kepada
mereka.

q;\J$ (mala sesungguhnya kamu berada dalam
penglihatan Kami), dalam pemantauan dan penglihatan dari kami,
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serta dalam pemeliharaan dan perlindungan Kami. Oleh karena itu,

j anganlah engkau menghiraukan mereka.

Az-Za11aj berkata, "(Maknanya adalah), sesungguhnya engkau

dalam kondisi. batrwa Kami melihatmu, menjagamu, dan

memeliharamu, sehingga mereka tidak dapat menjangkaumu."

ili'b q # 6{,j (dan bertasbihlah dengan memuii Tuhanrmt

lrettlra kamu bangun berdiri) maknanya adalah, sucikanlah Tuhanmu

dari segala hal yang tidak tayak bagi-Nya, sambil memuji Tuhanmu

atas anugerah nikmat-Nya kepadamu ketika kamu berdiri dari tempat

dudukmu.

Afta, Sa'id bin Jubair, Suffan Ats-Tsauri, dan'Abu Al Ahwash

berkata, "Beliau bertasbih kepada Allah (menyucikan Allah) ketika

berdiri dari tempat duduknya dgngan mengucapkan 9;-'Uu5 'irr ltii
atau'j,#*t;it Ur,"i ketikabeliau berdiri dari setiap malelisrrya."

Muhammad bin Ka'b, Adh-Dhahhak, dan Ar-Rabi' bin Anas

berkata, "(Maksudnya adalah) ketika engkau berdiri untuk shalat."

Adh-Dhatthak berkata, "(Maksudnya adalah) mengucapk* hi
'Vtilf1.!urt;3t ,t:# N.Uaq ,,:is ;sl.-

Pendapat ini perlu diberi catatarr, karena takbir itu setelah

berdiri, bukai ketika berdiri, dan tasbih itu setelah takbir. Jadi, ini

bukan makna ayat ini.

Pendapat yang pertama lebih tePat

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah,

shalatlah karena Allah ketika engkau bangun dari tidurmu. Demikian

yang dikatakan oleh Al Javzadan Hassan bin Athiyyah.

Al Kalbi berkatq "(Maknanya adalatr), dan berdzikirlah

kepada Allah dengan lisan ketika engkau berdiri dari tempat tidurmu

untuk shalat, yaitu shalat Subuh."
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ry,fit',* (dan bertasbihlah trepada-Nya pada beberapa saat
di malam hori).Allah & memerintahkannya agar bertasbih kepada-

Nya pada sebagian malam.

Muqatil berkata, "Maknanya adalah, laksanakanlah shalat

Maghrib dan Isya."

Pendapat lain menyebutkan maknanya adalah dua rakaat shalat

Subuh.

,di1.3$ (dan di waldu terbenam bintang-bintang [di wahu

fajarD maknanya adalatr, di waktu terbenamnya bintang-bintang di
akhir malam.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa malananya adalah, shalat

Subuh.

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

Pendapat tain menyebutkan, batrwa maknanya adalah

membaca tasbih setelah selesai shalat.

Jumhur membacanya j.3$, dengan kasrahpada huruf hamzah

karena dianggap sebagai kata mashdar.

Salim bin Abi Al Ja'd, Muhammad ibn As-Sumaifi', Ya'qub,
dan Al Minhal bin Umar membacanya dengan fathah dalam bentuk
kata jamak bqtf,l, yakni: setelatr (berlalunya) bintang-bintang. ju$t
fuiJr yatni apabila bintang-bintang itu terbenam. f\i';i artinya akhii
atau ujung perf,ara. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan dalam

surah Qaaf.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 'ailr#i'ifr
(atau merekol(oh yang berfuasa?), dia berkata" "(Maknanya adalah)

tt ii;A (yang berkuasa)."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia

berkata, "(Maknanya adalah), ataukah mereka yang menurunkan?"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, Syii(:Ii (ada adzab selain itu), dia berkata
*Adzab kubw sebelum Hari Kiamat."

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i, Al Hakim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abu Barz.ah Al Aslami, dia berkata,

"Rasulullah $ bila berdiri di akhir majelisnya akan mengucapkan,

,flt ei:':):ytll,uf it 47";tt l4zt ;t;r." fbr ulr;.i (Maha suci

Engkau ya Allah, dan aht memuji-Mu. Afu bersakst balwa tidak ada

tuhan yang haq selain Engkau. Aht memohon ampun lcepada-Mu dan

bertobat kepada-Mu). Seorang lelaki lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang tidak p"Prh engkau

ucapkan sebelum-sebelumnya'. Beliau pun bersabda, ALfr qitk

".lhiJt Qtu adatah penglwpus kcsalahan yang terjadi di dalam

majelis).-r35

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Al Hakim

dari hadits Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Al Aliyah, dari Rafi bin

Khudaij, dari Nabi $.
At-Tirmdizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah,

dari Nabi 6g, beliau bergald3, bt # lui' ,:^Li * S" * e'* 4
eitt':):;t6ri,uf it $i bi '.t#'1 ,:!9,;;.i'6tst wv*.\ :$i ",y 

?F"
U; y.t;; e og s i i\t ,:'r$l (Barangitopo duduk di suatu majelis

lalu banyak berbuat kcgaduhan, lalu sebelum berdiri dari maielisnya

dia mengucapkan s ubf;aanakallaahumma wabifoamdika, asyhadu an

laa ilaaha illaa anta, astaghJiruka wa atuubu ilaik lMaha Suci

Englrau ya Allah, dan aht memuji-Mu. AkL bersaftsi bahwa tidak ada

"5 shahih.
HR. Al Hakim (11537), dia berkata, "Shahih menurut syarat Muslim, namun

keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya."; Abu Daud (4859).
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tuhan yang haq selain Engkau. Aht memohon ampun kepada-Mu dan

bertobat lrcpada-Muf, lcecuali dia diampuni dari kesalahannya yang
terjadi di dalam majelisnya itu)."u

At-Tirmidzi berkata, " Hasan shahih."

Mengenai ini banyak hadits-hadits yang musnad dan yang

mursal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 ifiL$*tf3 (dan bertasbihlah dengan memuji

Tuhanmu kettka kamu bangun berdiri), dia berkata, "Ketika kamu
bangun dari tempat tidurmu untuk memasuki shalat."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairatr, dari Nabi

$, mengenai firman-Nya, $,fit'C: (dan bertasbihtah kepada-Nya

pada beberapa saat di malam hari), beliau bersabda, ,"A ,P gff,ijl

,,:Jat lOuo rakaat sebelum shalat Subuh).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, ,Ai71V (dan di walctu terbenam bintang-
bintang [di waldufajarJ), dia berkata, "Dua rakaat fajar."

"u shohih.
HR. Ahmad (2/449,495); At-Tirmidzi(3233); Abu Daud (a858); dan An-Nasa'i

dalam 'Amal Al Yaumwa Al-Lailah (h. 308).
Disebutkan oleh Al Albani dalarr ShabihAl Jami' (6192)-
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SURAH AN-NAJM

Surah ini terdiri dari enam puluh satu ayat. Ada juga yang

mengatakan enam puluh dua ayat. Surah ini semuanya Makkiyyah

menurut pendapat Jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, bahwa surah ini
Makkiyyah, kecuali satu ayat darinya, yaitu jaffi;'iJ'6'0,?-ir-i
6i Sl [yartuJ orang yang meniauhi dosa-dosa besar dan perbuatan

kej) (ayat32).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Surah An-Najm ditunrnkan di Makkah."

Dia juga meriwayatkan seperti itu dari lbnu Az-Zubair.

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Surah pertama yang di dalamnya terdapat ayat

Sajdah adalah surah An-Najm, Rasulullah $ sujud dan orang-orang

pun bersujud semwmy4 kecuali seorang lelaki yang aku lihat

mengambil segenggam tanah, lalu dia bersujud padanya. Setelah itu
aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir, yaitu Umayyah bin

Khalaf.'137

t37 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (1070) dan Muslim (l/405).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"suratr pertama yang dibacakan secara terang-terangan oleh Nabi $
adalah surah An-Najm."t38

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia borkata, "Rasulullah $ shalat

mengimami kami, lalu beliau membaca surah An-Najm. Lalu beliau

sujud bersama kami dan memar{angkan sujud."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi $
membaca surah An-Najm, lalu ketika sampai pada ayat Sajdah, beliau

sujud.l3e

Ath-Thayatisi, Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad, Al Bukhari,

Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ath-Thabarani, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darl Zad bin Tsabit, dia berkata, "Aku

membaca surah An-Najm di hadapan Nabi $, dan beliau tidak sujud

padanya."l40

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah S bersujud saat membaca surah An-Najm di Makkah.

Setelah hijrah ke Madinah, beliau tidak lagi sujud (dalam membacah

surah An-Najm)."lal

Dia juga meriwayatkan darinya, bahwa Rasulullah # tidak

sujud dalam satu pun di antara surah-surah Al Mufashshl sejak pindah

ke Madinah.la2

r38 Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam ,d I Fatb$/481).
l'e Saya belum menemukan sanadnya.
t& Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (1073) dan Muslim (11406).
rarSanadnya dha'if.
Lihat hadits yang setelahnya.
ra2 sanadnya dha'if.
Asy-Syaukani berkata dalam Nail Al Authar (31346), "Dalam sanadnya terdapat

Abu Qudamah Al Harits bin Ubaid dan Mathr Al Warraq, keduanya dha'if
walaupun termasuk para perawi Imam Muslim."
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An-Nawawi berkata" "Hadits tbnu Abbas ini sanadnya dha'if dan tidak bisa
dijadikan huiiah."

Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Fatfu e1646), dia berkata, ,,para ulama
menilai dha'if hadits karena ada kelemahan pada sebagian perawinya dan ada
perbedaan pada sanadnya."
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6irF( 1ri,
alll rJ:tr_ J;;'n$yc5,W +iiAic*;

rfiurq;L
,rDemi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat

dan tidak keliru, dan tiadatah yang diucapkannya itu (Al Qur'an)
menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain

hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), lang diaiarkan

kepadanya oleh (libril) yang sangat kuat, Yang mempunyai akal

yang cerdasl dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang

asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi Kemudian dia

mendekat,lalu bertambah dekat lagi, makaiadilah dia dekat (pada

Muhammad sejarak) dua uiung busur panah atau lebih dekat (lagr.

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apayang

telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah

dilihatnya- lVfaka apakah kamu (musyrikin Makkah) hendak

membantahnya tentang qa yang telah dilihatnya? Dan

sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya

yang asti) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntaha. Di
dekatnya ada surga tempattinggal, (Muhammad melihat Jibril)

ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatuyang meliputinya.

Pe n g lih atonny a (M uhammad) tidak berp aling dari yang dilih atny a

itu dan tidak (pula) melampauinya sesungguhnya dia telah melihat

sebagian tanda-tanda (kekuosaan) Tuhannya yang paling besar,

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap

Al-Lata dan Al (Jzzd, dan Manah yang ketiga, yang paling

terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah (patut)

untuk kamu (anak) taki-laki dan untukAllah (anak) perempuan?

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil ltu
tidak lain hanyalah nama-namayang kamu dan bapak-bapak kamu

mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan s uatu keterangan
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pun untuk (menyembah)ny* Mereka tidak lain hanyalah mengikuti

sangkaan-sangkaan, dan ipa yang diingini oleh hawa nafsu

mereka, dan sesungguhnya telah datang petuniuk kepada merefu

dari Tuhan mereka Atau apakah manusia akan mendapat segfu
yang d.icita-citakannya? (Tidak), maka hanya bagiAllah kehifuqan

akhirat dan kehidupan duniu Dan berapa banyaknya malaikd di

langit, syafaat mereka sedik;it pun tidak berguna kecuali sesudah

Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-

(Nya)." (Qs. An-Najm [53]: 1-26')

Firman-Ny,u, {; $t Ati (demi bintang l@tika terbenam),

penggunaan lafafu ma'rifah (tertentu; definite) ini untuk

menunjukkan jenis, dan maksudnya adalah jenis bintang. Demikian

yang dikatakan oleh sejumlah mufassir. contohnya ucapan Umar bin

Abi Rabi'ah berikut ini:

rtirystedt'#i
"sebaik-baikbintang di langit adalah bintang kejora.

Dan bintang kejora di bumi adalah perhiasan laum wanita."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud ayat ini

adalah $' 6int*g kejora), yaitu sebutan dominannya. Orang Arab

biasa mengatakan ii.Jr @intang) padahal maksudnya fyt (bintang

kejora). Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan lainnya.

Az-Zvhri berkatq "iis;3t di sini adalah i3!r lUunga), karena

suatu kaum dari katangan bangsa Arab dahulu menyembahnya."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa pr.lt di sini adalah pohon

yang tidak berbatang, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

4arq ';ifi| 'f$g (Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan

:frth&r\ie$tt
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lredua-duanya tunduk lcepada-Nya) (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 6)'

sebagaimana dikatakan oleh Al Akhfasy.'

Pendapat lain menyebutkan, batrwa i;r3t di sini adalah

Muhammad $.
Pendapat lain menyebutkan, bahwa prit di sini adalah Al

Qur'an, dan Al Qur'an disebut pri karena E:fi 6r& iy ttot* secara

terpencar dan terpisah-pisah). Orang Arab menyebutkan keterpisahan

dengan sebutan ff". Muk a'O:j;$adalah'gl;$(yang terpisah-pisah).

Demikian yang dikatakan oleh Mujahid, Al Farra, dan lainnya.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Al Hasan berkata, "Maksud ill3l di sini adalatr bintang-bintang

apabila jattrh pada Hari Kiamat."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatl

bintang-bintang yang digunakan untuk melempari syetan-syetan.

Makna F tsV [yakni dari {; f'1 Ail adalatr jatuhnva

bintang dari atas. Dikatakan qt^ - ,€t4at-',ii, o* apabila bintang itu

jauht dari atas ke bawatr.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa rtt 'gV artinya adalah

d, Ut'* (terbenamnya bintang).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa artinya adalah F, L*
(terbitnya bintang).

Pendapat yang pertarqa lebih tepat, sebagaimana dikatakan

oleh Al Ashma'i dan lainnya- Contohnya ucapan Ztfiurberikut ini:

itz,ltq;r;f ibt o; q*e,t6i*re
" (Jnta-unta berfr,elana dengannya, sementara dia teri atuh,

bagailran j atuhnya timba yang diselamatkan oleh tali."

Dikatakan /;, e cg apabilamelar{utkan perjalanan.

654 TAFSIR FATHUL QADIR



Makna isljr menurut pendapat yang menafsir iirSr sebagai At

Qur'an, adalah, Al Qur'an diturunkan dari atas ke bawah. Adapun

menurut pendapat yang mengatakan bahwa iillr aa*an pohon yang

tidak berbatang, dan yang menafsirkan bahwa i;rit a&lah

Muhammad S, maka is-,ilr tiaat menampakkan makna yang jelas.

' Amil pada zharf-nya adalah fi ' t qas am (sumpah) yang diperkirakan.

{tb t 3 K+C 
-Ji 

C <tr*anmu [MuhammadJ tidak sesat dan

tidak kelirz) maksudnya adalah, Muhammad # tidak tersesat dari

kebenaran dan tidak menyimpang darinya. fir lyafcni dari {}ladalah
lawannya 3.flr 6urus; benar), yakni tidak menjadi sesat dan tidak

berbicara dengan batil.

Pendapat [ain menyebutkan, batrwa maksudnya adalatr, tidak

gaga| dalam hal yang diupayakannyu. i;iJl juga berarti kegagalan.

Contohnya ucapan penyair berilart ini:

t4 ct;.?Ur *ut iliL"$t #-tp,*'ur
"Barongsiapa melakukan kebaikan, mal(a manusia akan memuji

perihalnya.

Dan siapayang gagal, makayang gagal itu tidak luput dari pencela."

Kalimat *V (lawanmu) mengisyaratkan bahwa mereka

mengetahui hakiat perihal beliau, dankhithab ini untuk kaum Quraisy.

-6,JJ ti # Vt (dan tiadalah yang diucapknnnya itu [Al
Qur'anJ menurut kemauan hav,a nafsurrya) maksudnya adalah, tidak

melontarkan perkataannya dari hawa nafsu, tapi dari Al Qur'an, dan

b'ukan lainnya. Jadi,'C di sini bermakna sesuai asal maknanya.

Abu Ubaidah berkata, "',f di sini bermakna baa', yakni oAU
(dengan hawa nafsu).'

Qatadah berkata, "Maksudnya adalatr tidak mengucapkan

bacaan dari hawa nafsunya."
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6;";titirit(ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang

diwahyulran [trepadanyaJ) maksudnya adalah, apa yang diucapkannya

itu hanyalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Lafazh

$; (diwahyukan) adatah s/ar unt*k fft (wahyu) yang menunjukkan

berkesinambungannya pembaruan, dan menafikan kiasan, bahwa ifu

adalah wahyu yang sebenamya,bukan sekadar sebutan.

i;rt i.$ ,1,6i 6tang diajarkan kepadanva oleh [JibrilJ vang

sangat t**>.'ii| 
"dulfui""tof. 

jarnak d".i ;S. Maknanya adalah,

diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Demikian juga yang

dikatakan oleh mayoritas mufassir, batrwa maksudnya adalah Jibril.

Al Hasan berkaa, "Maksudnya adalah Allah &."

Pendapat yang pertama lebih tepat, dan kalimat ini (;;ifiif')
adalalr bentuk i dhafah s ifot kepada maus huf (y anlg disifati).

{;fr it it Oang mempurryai akal yang cerdas; dan [Jibrit
ituJ menampakkan diri dengan rupa yang as@.'6r2lt adalah yang kuat

dan keras fisiknya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah yang

memiliki kesehatan tubuh dan keterbebasannya dari penyakit (aib).

Contohnya sabdaNabi $, '*i it ,€;i [i ,4i6'tlst Jvt'1i. (Zapat itu

tidak halal bagi orang yang kaya, dan tidak pula orang yang bertubuh

sehat lagi kuat).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah yang

memiliki kebijaksanan ftearifan) akal dan kekuatan pandangan.

Quthrub berkata, "Orang Arab biasa mengatakan untuk setiap

orang yang berpandangan tajarn dan berakal cerdas, 9lr: si."

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

'ityyti',tro* tl6*:^.J:t*n
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"Sungguh, aku sebelum berjumpa kalian adaloh orangyang berakal
cerdas.

Aku mampu menandingi setiap orangyang mendebat." ..,

Menafsirkan iit dengan makna ini lebih tepat, karena

kekuatan dan kekerasan telah ditunjukkan oleh kalimat {3iL1";. (yang

sangat kuat).

Al Jauhari berkata, "ilit udutuh salah satu dari keempat tabiat.

irJrS"gu berati kekuatan dan ketajaman akal."

Huruf faa' pada kalimat t;fi, untuk meng-'ahtf-kan ,i6tr,,

yakni Jibril, bahwa dia naik dan kembali ke tempatnya di langit

setelah mengajarkan kepada Muhammad #. Demikian yang

dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab dan Sa'id bin Jubair.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna ,9P\ adalah

menampalkan diri dengan rupa yang asli, yang Allah ciptakan pada

bentuk itu, karena Jibril biasanya menemui Nabi $ dalam wujud

manusia.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, lalu

memasukkan Al Qur'an ke dalam dada Muhammad #.
Al Hasan berkata, *e;fr' yakni Allah @ bersemayan di atas

Arsy."

Kalimat e'ii.;'it'fi (sedang dia berada di ufuk yang tinggi).

berada pada posisi nashab sebagai haal Seterangan kondisi), yakni:

lalu Jibril menampakkan diri dengan rupa aslinya ketika berada di

ufuk yang tinggi. Maksud "ufuk yang tinggi" adalah sisi Timur, di atas

sisi barat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, lalu

menampakkan diri dengan rupa aslinya sambil naik (meninggi;. dili
adalah aratr langit, yang bentukjamaknya UtlT.
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Qatadatr dan Mujahid berkata, "Maknanya adalah tempat

terbitnya matahari."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah Jibril

dan Nabi $ berada di ufuk yang tinggi pada malam mi'raj (malam

naiknya Nabi $ ke langit). Bisa juga kalimat ini sebagai kalimat

permulaan.

656 / (kemudian dia mendeknt, lalu bertambah dekat lagi)

maknanya adalah, Jibril mendekat setelah dia menampakkan diri

dengan rupa aslinya di ufuk yang tinggi. Mendekat hingga dekat dari

bumi, lalu bertambah dekat 
'lagi, lalu turun kepada Nabi *

membawakan wahyu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa pada redaksi ini ada

kalimat yang didafuulukan penyebutannya, dan ada yang diakfiirkan,

perkiraannya: ji. j" j ftemudian bertambah dekat lagi, lalu dia

mendekat). Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Anbari dan

lainnya.

Az-Zaijaj berkata, o'(i, dan 3:S maknanya saPq, yakni

mendekat dan bertambah dekat, sebagaimana ungkapan LX ; Ut;

vf: Gemuaian fulan mendekat kepadaku, lalu bertambah dekat).

Bila Anda mengatakan {ti ,h a:} (mendekat kepadaku dan

bertambah dekat) juga boleh."

Al Farra berkata, "Htxuf faa'pada Jill Uermat<na wawu(dan),

perkiraannya: $ti i* i" i (kemudian Jibril mendekat, dan

bertambah dekat). Tapi bila makna dtn fi? sama, maka boleh

mendahulukan yang mana saja.

Jumhur berkata, ..Yang mendekat lalu bertambah dekat adalatr

Jibril."
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang mendekat itu adalah

Nabi $. Maknanya adalah, perkaranya dan hukumnya mendekat

kepadanya

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa berdasarkan pendapat

yang menyebutkan bahwa fa'tl d&\ adalah Jibril dan Muhammad,

maka menurutrya maknanya menjadi: kemudian Muhammad

mendekat kepada Tuhannya dengan pendekatan kemuliaan, j$yakni
bersimpuh untuk sujud. Demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

tJ:1 *iij, 46'bK (maka iaditah dia dekat [pada Muhammad

sejarakJ dua ujung busur panah atau lebih dekat \aStD maknanya

adalah, maka kadar jarak antara Jibril dengan Muhammad, atau jarak

antara Muharnmad dengan Tuhannya, sejarak dua ujung busur pmah,

yakni: dengan ukuran busur orang Arab. Luir aan i'iit, serta':ujr Aan

{c' ,rtirrya kadar. Demikian makna yang disebutkan dalam Ash-

Shibah.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah menurut kadar hitungan

kalian, dan Allah & lebih mengetahui kadar segala sesuatu, akan

tetapi Altah berbicara kepada kita sesuai kebiasaan pembicaraan yang

berlalu di antara kita."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ;i bermakna wcrwu (dan),

yakni 6\ gar lebih dekat lagi).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya #, yukti itf #.
(bahkan lebih dekat lagi).

Sa'id bin Jubair, Atha, Abu Ishaq Al Hamdani, dan Abu Wail

(saudara kandung Ibnu Salamuh), * fij $6 'bK (matra jadilah dia

delrat [pada Muhammad sejarakJ dua ujung busur panah), yakni

sejauh jarak dua hasta."

9
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,"tat adatah hasta yang digunakan sebagai ukuran segala

sesuatu. Ini logat sebagian orungHijaz.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini logat Azd Syanu'ah.

Al Kisa'i berkata, * #j 46aK maksudnya adalah satu busur

panah."

G:1-C .t# Jti?:n (tot" dia menyampaikan kepada hamba-

Nya [MuhammadJ apa yang telah Allah wahyukan) maknanya adalah,

lalu Jibril mewahyukan kepada Muhammad # apa yang telah Allah

wahyukan. Ini menunjukkan agungnya watryu yang diwahyukan

kepadanya.

,fi, adalah menyampaikan sesuatu depgp cepat. Dari

pengertian ini terdapat kata bit yang artiny " 
l;tlS, ftecepatan).

'Dhamir pada .e;ikembali kepada Allatt, sebagaimana firman-Nya, I
$ia" ,rLirS & 4b'l (Niscaya Dia tidak akan meninggallmn di atas

permulcaan bumi suatu makhluk yang melata pun) (Qs. Faathir [35]:

4s).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, lalu

Allah mewatryukan kepada hamba-Nya (yaitu Jibril) apa yang

diwahyukan-Nya.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Ar-Rabi', Al Hasan,

IbnuZaid, dan Qatadah

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, lalu

Allah mewatryukan kepada hamba.I'{ya (yaitu Muhammad).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Allah & tidak menjelaskan

apa yang diwahyukan oteh Jibril kepada Muhammad, atztr apa yang

Allah wahyukan kepada hamba-Nya, Jibril, atau kepada Muhammad,

tanpa menerangkannya kepada kita, maka kita tidak hanrs

menafsirkannya.
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Sa'id bin Jubair berkata, "Yang diwahyukan kepadanya adalah

tti ii 6 i1 (Autankah Kami telah melapangkan untulonu

dadamu...? (Qs.Asy-Syarh [9a]: 1) dan a36qry'Si g"ta*an
Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu....)
(Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 6)."

Pendapat lain menyebutkan, "Allah mewahyukan kepadanya,

bahwa surga diharamkan bagi para nabi hingga engkau memasukinya,
dan diharamkan bagi umat-umat hingga umatmu memasukinya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa X pada ayat ini
menunjukkan umum, bukan ketidakrincian, dan maksudnya segala

yang diwahyukan kepadanya. Tapi membawakannya kepada

ketidakrinciannya adalah lebih tepat, karena dengan begitu berarti
mengandung pengagungan.

-ts\ (, ',(fii {KY (hatinya tidak mendustakan apa yang telah
dilihatnya) maknanya adalah, hati Muhammad # tidak mendustakan

apa yang dilihat matanya pada malam mi'raj. Dikatakan {5 apabila
dia mengatakan, "Ifu bohong," dan tidak mempercayainya.

Al Mubarrad berkata, "Makna ayat ini yaitu, beliau melihat
sesuatu, lalu mempercayainya."

Jumhur membacanya dKY,secara takhfif.

Hisyam dan Abu Ja'far membacanya dengan tasydid tak q.
Lafazh (, pada kalimat iY C adalah maushul atau mashdar

yang berada pada posisi nashabkarena dKatau qk.
€; ( & lii;I\ (matra apakah kamu [musyrikin MakkahJ

hendak membantahnya tentang apa'yang telah dilihatrrya?).

Jumhur membacanya fr,!j\1, dengan huruf atif, dari iriU;ir
yang artinya penyangkalan dan penyanggahan.
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Hamzah dan Al Kisa'i membacanya '^5211L11' dengan fatha!.

pada huruf taa' dan sulatn pada huruf miim, yakni 'aiitAtil

(mengingkarinYa).

Abu Ubaid memilih qira.ah yang kedua, dia berkata, ..Ifu

karena mereka tidak menyangkalnya, tapi mengingkarinya. Dikatakan

'rJ, 'ott artinya mengingkari haknya. 6f ii;-; artinya aku

mengingkarinYa."

Lebih jauh dia berkata, "contohnya dengan pengertian ini

adalah ucapan penYair berikut ini:

tt -;; os tl gi'd; d ,f-', ,tV Gf 'o';6'ot

'Bila aht menghujat seorang ya'giuiu' dan mulia'

malra sungguh aht telah mengingkari orang yang mulid '

Maksudnya adalatr'afJ,i (mengingkarinya)'"

Al Mubarrad berkata' *b ,f l'?;1 aan i'' e i?i'l apabila

mencegahkan dari haknya dan mendorongnya'"

pendapat lain menyebutkan, bahwa $ ai sini bermakna 3f.

Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, Mujatrid, dan AI A'raj membacanya

frsi$l, dengan dhammah pada huruf taa\, dari U';f, yakni

menyangsikan dan meragukannYa.

Sejumlah mufassir mengatakan, bahwa maknanya berdasarkan

qira'gh jumhur adalah 'rli #51 (membantatrnya), karena mereka

membantahnya ketika beliau diperjalankan, yaitu mereka berkata,

.,ceritakan kepada kami tentang Masjid Baitul Maqdis." Apakah

kamu benar-benar hendak membantahnya dengan menepiskannya dari

apa yarlgtelah dilihatnya dan diketahuinya?

Huruf laampadakalimat iATi ',(;';;5 (dan sesungguhrrya

Muhammad telah melihat Jibril itu [datam rupanya yang asliJ pada

waktu yang lain) adatah hwuf laam ttxnlpuan kata sumpah, yakni:
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demi Altah, sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain. ii;llr
adalah satu kali aan J:lt. Manshub-nya ini karena sebagai zharf atau

karena sebagai mashdar yang berada pada posisi haal, yak,ai melihat
Jibril menempati tempat lainnya. Atau karena sebagai sifat dari
mashdar penegas yang dibuang, yakni ,sff af66T.1 (r4elihatnyapada
penglihatan yang lain).

Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa maknanya adalah,

Muhammad melihat Jibril pada kali yang lain.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah,

Muhammad melihat Tuhannya sekali lagi dengan hatinya.

iiAi';i'-++ (tyaitul di Sidratul Muntaha). Zharf irn manshub

karena ',(;. Mrakna'flt adalah pohon nabaq. Pohon ini berada di
langit keenarn, sebagaimana disebutkan dalam Ash-Sha@k, dan

diriwayatkan juga bahwa pohon ini berada di langit ketujuh. dgjr
adalah tempat yang paling ujung. Ini merupakan bentuk mashdar
miimi, maksudnya adalah ujung tempatnya

Pendapat lairrnya menyebutkan, bahwa sampai di situlah
pengetahuan para makhluk, tidak ada seorang pun dari mereka yang

mengetahui apa yang di belakang itu (yang setelah tempat itu).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa sampai di situlah naiknya

segala sesuatu dari bumi.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa sampai di situlah
berakhirnya arwah para syuhada'.

Ada j uga pendapat-pendapat lainnya.

Di-idhafah-kannya pohon ini kepada ,;<;i3 adalah bentuk
i dhafah sesuatu kepada tempatnya.

dtfit {g,Ca* (di detratrrya ada surga tempat tinggat)maknanya
adalah, di tempat pohon itutah terdapatnya surga yang dikenal dengan
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sgrga ternpat tinggal. Disebut surga sebagai tempat tinggal karena

disanalah ditempatkanny4 Adam.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa arwah orang-orang

beriman ditempatkan di sana.

Jurnhur 'membacanya 'r4, dengan rafa' karena dianggap

sebagai mubtada', datkhabar-nya adalah zharf yanglalu.

Ali, Abu Dard4 Abu Hurairah, Ibnu Az-Zubah, Anas, Zun bin

Hubaisy, Muhammad bin Ka'b, Mujahid, dan Abu Sabrah Al Juhani

membacany a '&, dalam bentuk fi'l madhi dan 
td- - "rh, yakni

mencakup tempat tinggal, atau tirai yang ditempatkan Allah padanya.

Al Akhfasy berkat4 "Maknanya adalah mendapatinya, seperti

ungkapan |P' '* yakni ditutupi malam dan mendapatinya'"

Kalimat tersebut berada pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi).

{fi" u. 16 i:)i,fi iy (J tt tuhammad melihat Ji br ilJ ke t tkn si dr atul

Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya). 'Amil pada zharf iru

adalah i(i juga, y6;1t1g zharf zaman (keterangan *,rkt )j sedangkan

yang sebelunnya zharf malmn (keterangantempat). oq:i.ijl [yakni dari

,rp,l bermakna melip"q.dP menutupi, dan bermakna mendatangi.

Dikatakan w ,F gtfu;-,.1>Ai artinya fuIan mendatangiku setiap waktu.

Kesamaran dalam kalimat #1- V (sesuatu yang meliputinya)

menunjukkan besarnya perkara tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa belalang emas

meliputinya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa para malaikat yang

berkeliling

Mujatrid berkatq "(Maknanya adalah) sayap-sayap hljau."

Pendapat lain menyebutkan, "Sayap-sayap burung yang hijau."
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Pendapat lain menyebutkan, "Diliputi oleh perintah Allah."

Penggunaan lafaz/r- mudhari' untuk menceritakan kondisi yang

telah lalu dengan menghadirkan gambaran yang indah, atau untuk

menunj ukkan berkesinambungannya.

;;5 f! C @englihatannya [MuhammadJ tidak berpaling dari
yang dilihatnya irrz) maknanya adalah, pandangan Nabi $ condong

dari apa yang dilihatnya. eE (i2 (dan tidak [pulal melampauinya),

yakni tidak melampaui apa yang dilihahya. Ini menggambarkan sifat

etika Nabi $ di tempat itu yang tidak menoleh kepada yang lain dan

tidak mengalihkan penglihatannya, serta tidak lebih dari apa yang

dilihatnya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah tidak

melampaui apa yang diperintahkan kepadanya.

{;Ki ),; A; i, & 'A (sesungguhnya dia telah melihat

sebagian tanda-tanda firehtasaanJ Tuhannya yang paling besar)

maknanya adalah, demi Allah, sungguh dia telah melihat pada malam

itu sebagian tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, yang tidak

dapat digambarkan.

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, melihat

sayap-sayap yang menutupi ufuk."

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, melihat Jibril
dengan mengenakan pakaian hijau yang memenuhi apa yarg ada di

antara langit dan bumi. Dia memiliki enam ratus sayap.

Demikian yang disebutkan dalam ShabihMuslim dan lainnya.

Adh-Dhahhak berkata, "(Maknanya adalah) melihat Sidratul

Muntaha."

Pendapat lain menyebutkan, "Segala yang dilihatnya pada

malam itu dalam perjalanan pergi dan pulangnya."
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d,a di sini untuk menuqiukkan sebagian, dart maf'ul darl &
adalalr {i<!. Bisa juga maf'ul-nya dibuang, yakni melihat sesuatu

yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Bisajuga ;asebagai

tambahan.

{;}Ji'A!ti1,j@ ugli e\,,ti'V;;1 (matra apatrah patut pamu

fhai orang-orang musyrikJ menganggap Al-Lata dan Al uzza, dan

Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak

perempuan Allah)?)

Setelatr Allatr & menceritakan kisah-kisatr ini, Allah berkata

kepada kaum musyrik sebagai celaan dan kecaman bagi mereka,

"i;;1, yakni. beritahukanlatr kepada-Ku tentang tuhan-tuhan yang

tai* semb'ah selain Allah, apakatr tuhan-tuhan itu memiliki

kemampuan yang dapat disifatkan kepadany4 dan apakah tuhan-tuhan

itu mewahyukdn sesuatu kepada kalian sebagaimana Allah

mewatryukan kepada Muhammad? Ataukah tuhan-tuhan itu hanyalah

benda-benda yang tidak berakal dan tidak dapat mendatangkan

manfaat?

Allah lalu menyebutkan ketiga berhala yang populer di

kalangan bangsa Arab, yang keyakinan mereka sangat besar terhadap

berhala-berhala itu.

Al \,\rahidi dan lainnya berkata, "Mereka menamai berhala-

berhala itu dengan menyitir dari nama-nama Allah, yaitu L,iUr dari trr

;; diit dan"'1iat,ruir, u.no* ta'nits Fli yang bermakna !.rft
(yang mulia), danig dari ,;3.1r il' # yang artinya Allah menakdirkan

sesuatu."

Jumhur membacanyu Lfifi, dengan tallfif pada huruf raa',

yaitu diambil dari nama Allatl &, sebagaimana dikemukakan tadi.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa asalnya '4- i2I

(menahan dan memalingkan), jadi hr:ruf faa:nya adalah huruf asli.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf taa"nya adalah

tambahan, asalnya U*, ** - ci (mencondongkan), karena mereka

mencondongkan leher mereka kepadanya, atau membengkokkan [eher

kepadanya dan mengelilinginYa.

Paa ahli qira'ah berbeda pendapat, waqaf padanya dengan

htrruf ,aa'atauhaa2

Jumhur me'waqaf padanya dengan huruf taa', sementara Al

Kisa'i dengan htnaf haa'.

Az-7ayaj dan Al Farra memilih waqaf dengan huruf raa'

karena mengikuti bentuk tulisan mushaf, karena di dalam mushaf

dicantumkan dengan huruf raa'.

Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zttbair' Mujatrid, Mansht[ bin Al

Mu'tamir, Abu Al Jauza.Abu Shalih, dan Humaid membacanya L'iUr,

dengan tasydid pada huruf raa'.

Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Ibnu Katsir. Lalu dikatakan,

bahwa ini dulunya adalah nama seorang lelaki yarrgor4 (menumbuk)

tepung dan memberikan kepada jamaah haji sebagai makanan. Setelah

orang itu meninggal, mereka mengelilingi kuburannya sambil

menyembahnya. Jadi, ini asalnya adalah ism fa'fl (sebutan pelaku)

dari perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang tersebut'

Mujatrid berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang tinggal di

lereng sebuah gunulg, dia membuat bubur hayis dari susu dan lemak

ternak, lalu memberikannya kepada jarnaah haji sebagai rpakanan.

Lalu ketika dia meninggal, mereka menyembahnya."

At Katbi berkata "Dia adalah seorang lelaki Tsaqif yang

memiliki kawanan kambing."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah Amir bin Azh-

Zharb Al Udwani. Berhala ini dulunya milik suku Tsaqif. Berkenaan

dengan ini seorang penyair berkat4
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t az . oi o . o ltt o. . .c'2,,4 ,e LY e ra-.-'* -l t6r# }i,r 31 ayr ry'FZ \
"Janganlah lralian menolong Laata, karena sesungguhnya Allah akan

membinasakannya,

Bagaimana bisa menolong lmlian sesuatu yang tidak bisa membela
dirinya sendiri."

Disebutkan dalam Ash-Shibab: t,iUr adalah nama berhala milik
Tsaqif, letaknya ada di Thaif, Sebagian orang Arab menyebutnya

secara waqaf dengan huruf raa'.

Adapun.s.;'ir uaa*, berhala Quraisy dan bani Kinanah.

Mujahid berkata, "Itu adalah nama sebuah pohon di
Ghathafan, yang biasa mereka sembah. Nabi $ lalu mengutus Khalid
bin Walid, lalu dia menebangnya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalatr syetan betina
yang mendatangi tiga pasak di lembah naktrlah.

Sa'id bin Jubair berkata, "alit adalah batu putih yang mereka

sembah."

Qatadah berkat4 '!Itu adalah sebuah rumah yang berada di
lembah nakhlah."

Sedangkan !r; uAaun berhala bani Hilal.

Ibnu |Iisyam berkat4 "Berhala Hudzail dan Khuza'ah."

Qatadah berkata, "Dulunya milik kaum Anshar."

Jumhur membacany u',Fj, dengan hwuf alif tanpa hamzah.

Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Humaid, Mujahid, dan As-
Sulami membacanya dengan madd dat hamzah 1ai61.

Qira'ahjumhur merupakan kata yang dibentuk d*i.4:- - &,
yang artinya menuangkan, karena darah hewan Kurban ditumpahkan

di dekatnya untuk mendekatkan diri kepadanya. Adaptrn qira'ah
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kedua, merupakan bentukan dari lpr, yaitu hujan, karena mereka

memohon huj an melaluinYa.

Pendapat lain menyebutkan, "Keduanya adatah dua macam

logat bangsa Arab." : '

contoh terkait qira'ah yang pertama adalah ucapan J.ah

berikut ini:

,,Aht tambahlah Manat yang menianjikan kepada putra Taim.

Perhatikan dimana nyasarrrya janji kepadamu itu'"

Contoh terkait qira'ah yang kedua adalah ucapan Al Haritsi

berikut ini:

*Ingatlah, bukan At-Taim bin Abdi Mana'ah telah sampai

lrepofu rahasia di antara kita, wahai Ibnu Ghaim'"

Mayoritas ahli qira'ah me-waqaf-kan dengan huruf /aa' sesuai

bentuk tulisan mushaf, sementara Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin me-

w aq af-kat dengan h,uruf haa' .

Disebutkan dalam Ash-Shibabr lU; uduluh berhala yang ada di

antara Makkah dan Madinah. Huruf haa' im menunjukkan ta'nits,

namun salaah(berhenti qira'ahpadanya) dengan huruf raa 
"

Kalimat q;1 "A!\i 6'o"9 petiga, yang paling terpemudian)

adalah si/ar untuk iti;. anarr menyifatinya sebagai yang ketiga, dan dia

adalah {}fioang paling terkemudian [yang belakangan]; yang lain),

karena yang ketiga adalah yang belakangan.

Abu Al Baqa' berkat4 '?enyifatannya dengan sifat {}'li
(yang tain) adalah sebagai penegasan, karena terasajanggal penyifatan

* ;.t tii;. q?r,* z,a * U &,J Ji )f

TAFSIR FATHUL QADIR 669



yang ketiga dengan sifat f,V( (yang lain), sebab orang Arab biasa

menyandangkan sifat ini untuk yang kedua."

Al Khalil berkata, "[ni untuk menyeragamkan akhiran-akhiran

ayat, seperti pada firman-Nya, {A 3.$ (Keperluan yang lain) (Qs.

Thaahaa [20]: 18)."

Al Hasan bin Al Fadhl berkata" "Di sini ada kata yang

didahulukan dan dibelakangkan, perkiraannya: ait-l ,r$t f;ili
2. a . , .

ad.uJt 6tll1 rsilt (maka apakah patut kalian menganggap Al-Laata dan

Al'TJzzayang lain, dan Manah yang ketiga [sebagai anak perempuan

Allahl?)."

Pendapat lain menyebutkarq bahwa penyifatannya dengan
-{}fi untuk menunjukkan besamya perkara, karena berhala ini

dianggap agung oleh kaum muqnik.

Pendapat tain menyebutkan, bahwa penyifatan itu untuk

menunjukkan kehinaan dan celaan, dan maksudnya adalah yang

belakangan dan rendahan, sebagaimana firman-Nyu, ;ii|\;{A JG
(Berkatalah orang-orang yang masuk lcemudian di antara mereka

kepada orang-orang yang masuk terdahulu) (Qs. Al A'raaf [7]: 38),

yakni orang-orang yang lemah berkata kepada para pemimpin mereka.

Allah & lalu mengulang celaan dan kecaman terhadap mereka

karena perl.rtaan buruk yang mereka katakan, ,i*i X fAi {il
(apakah [patutJ untuk kamtu [anakJ laki-taki dan untuk Atlah [anakJ
perempuan?), yakni apakah patut kalian menjadikan untuk A1lah anak

perempuan yang tidak kalian sukai, dan menjadikan untuk diri kalian

anak lak-laki yang kalian sukai?

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalatt

perkataan mereka, bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan

A11ah.
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Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalah, bagaimana

bisa kalian menjadikan Al-Laata, Al 'lJzza, dan Manat sebagai

sekutu-sekutu bagi Altah, padahal ketiganya itu adalah perempuan

mengrun asumsi kalian, dan biasanya mereka merendahkan

perempuan."

Atlah & lalu menyebutkan, bahwa penyebutan dan pembagian

yang dipatrami dari pertanyaan tadi adalah pembagian yang

menyimpang , €:ye 'e3- $y I Oang demikian itu tentulah suatu

pembagian yang tidak adil).

Jumhur membacanya {:*e, dengan hurufyaa'bersuhtn tanpa

hamzah.

Ibnu Katsir membacanya dengan hamzahbersulann la:*\.
Maknanya adalah, ini merupakan pembagian yang

menyimpang dari kebenaran, melenceng dari keadilan, serta condong

dari kebenaran.

Al Akhfasy berkata, "Dikatakan a<Jr e 3b artinya lalim

dalam memutuskan. tjiz - i:H|- - ';, iiV artira mengurangi dan

merugikan haknya."

Lebih jauh dia berkata, "Terkadang juga dengan hamzah."

Dia lalu bersenandung:

r2t, it;Jl3r':r:"ax 'o|J'o{a%i 6'Vi:$
*Jilu lrau menjauh dari lcami makn knmi akan mengurangi halvnu,

dan jilra kau menghilang

malra hak-halanu akan berhtrang dan kau akan menderita lcerugian.

Al Kisa'i berkata, *t3? - '#- - jb dan t3? - ')t5- - 1b
adalatr apabila sewenang-wenang, aniaya, merugikan, dan

mengurangi."

Contohnya adalah ucapan penyair berikut ini:
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Ae ui")t ort;^r\y
o o/, , I t. o"&yi;.-)b

'iBont Asad telah berbua, orroyo dengan lceputusan mereka,

lmrena mereka menjadikan kepala bagaikan elcor."

Al Farra berkata, "sebagian orang Arab mengatakan c:b,
dengan htxuf hamzah."

Abu Hatim menceritakan dari AbuZaid,bahwa dia mendengar

orang Arab menyebutkan htxaf hamzahpadalafazh LsP.

Al Baghaqi berkata, "Dalam perkataan orang Arab tidak ada

bentuk .,l4, d"rrg* kasrah pada huruf faa' wfi*- lafazir- na't, tapi

yang ada adalah untuk isz, seperti,s.r{5."

Al Mualrij berkatq "Mereka tidak menyukai dhammah pada

huruf dhaadh pada lafazh cW. Mereka juga takut merubah huruf
yaa' menjadi wawu, padahal ini tennasuk yang berasal dari wctwtt,

maka mereka meng-kasrah-kan huruf dhaadh karena alasan ini,

sebagaimana mereka mengatakan F ,ntrk jamak ffif. psmikian

juga yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah lafazh mashdar

seperti ,s:;i, maka maknanya *t $ i:r6 "e;,lS (pembagian yang

lalim dan aniaya).

Allah W lalu menyanggah mereka dengan firman-Nya, d iL

K;Ur:, fi srf* 'fu| *L@tu tidak tarn ianyalah nama-nama yang

lramu dan bapak-bapak lmmu mengada-adalcannya), yakni: berhala-

berhala atau patung-patung itu yang berdasarkan penyenran kalian

kepadanya sebagai tuhan-tuhan itu tidak lain hanyalah berupa nama-

nama, sama sekali tidak mengandung makna ketuhanan yang kalian

seru, karena semua itu tidak dapat melihat dan mendengar, tidak

berakal, tidak memahami, serta tidak dapat rnendatangkan manfaat

dan mudharat. Itu hanyalah nama-nulma yang diberikan oleh kalian

dan bapak-bapak kalian, yang belakangan menirukan yang terlebih
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dahulu, dan anak-anak menirukan bapak-bapak mereka. Ini

menghinakan perihalnya, sebagaimana dalam menghinakan seseorang

pl 'Il ,i 6 (itu hanya sebutan), yaitu bila ternyata orang itu tidak

menyandang sifat yang dianggap. Ayat ini seperti firman-Nya, I
,41t;-rA1Gt341'lAly"tti;r2'o:a#(Kamutidakmenvembah
yang selain Allah kecuali hanya [menyembahJ nama-nama yang lamu

dan nenek moyangmu membuat-buatnya) (Qs. Yuusuf I I 2] : a0).

Dikatakan r.ti-i t$7 C^ lr.l. i{r-, (atu menaminya Z,ard). ladi,

lafacn 6rx*, adalah si/ar untuk berhala-berhala, dan dhamir-nya

kembali lC,ti (nama-nama), bukan kepada irt"ti (berhala-berhala).

Maksudnya, kalian menjadikannya nama-nam4 bukan: kalian

menjadikan untuknya nama-naun.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa lafazh,t kembali kepada

nama-nama ketiga berhala trsebut.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

,# na':iti di-( lrl,Uan fidak menurunkan suatu keterangan

pun untuk [menyembahJnya) maknanya adalah, tidak mengrunkan

hujjah dan petunjuk.

Muqatil berkata, "(Maksudnya adalah) tidak menurunkan

Kitab kepada kita yang di dalamnya terdapat hujjah bagi kalian,

sebagaimana kalian katakan bahwa berhala-berhala itu adalah tuhan-

fuhan."

Allah lalu mengabarkan tentang mereka, ";r6i {; 'otli; ir!

(merelrn tidak lain hanyalah mengihtti sangftaan-sangkaan), yakni:

perurmaan dan perbuatan yang terkait dengan nama-nama itu hanyalah

mengikuti sangkaan yang tidak menunjukkan kebenaran sedikit pun.

Beralihnya bentuk redaksi da,i HtithaD (untuk orang kedua) kepada

ghaiblryah (orang ketiga) adalah untuk berpaling dari mereka dan

menghinakan perihal mereka.
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Allah berfirman, Jlifif drt 6 (dan apa yang diingini oleh

hauta nafsu mereka), yakni condong kepadanya dan menginginkannya

tanpa menoleh kepada kebenaran yang semestinya diikuti.

Jumhur membacanyu 6#" dengan huruf yaa'dalam bentuk

ghaibiyyah (redaksi untuk orang ketiga).

Isa bin LJmar, Aynrb, dan Ibnu As-Sumaifi' membacanya

dalam bentuk khithab (untuk orang kedua) 1,t4. Qira'ah ini juga

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Thalhah, dan Ibnu

Wutsab.

{.iii'6; A $ie i{t @an sesungguhnya telah datang petunjuk

kepada mereka dari Tuhan mereka) maksudnya adalatr yang jelas dan

terang batrwa itu bukadah tuhan-tuhan. Kalimat ini berada pada posisi

nashab sebagai hoat dari fa'il itj,$, Oisu juga sebagai kalimat

mu'taridhah. Kemungkinan yang pertama lebih tepat. Maknanya

yaitu, bagaimana bisa mereka mengikuti itu, padahal telah datang

kepada mereka petunjuk dari sisi Allah melalui lisan Rasul-Nya yang

diutus Allah ke tengah-tengah mereka dan menjadikannya berasal dari

kalangan mereka sendiri.

t3 C.;fiy ;i (atau apakah manusia akan mendopat segala

yang dicita-citakannyq?). 'l adalah pemutus yang diperkirakan

sebagai "[., dan huruf hamzah untuk mengingkari. Artinya,

menepiskan mereka mengikuti sangkaan-sangkaan yang hanya berupa

asumsi dan mengikuti hawa nafsu yang mereka cenderungi, lalu

beralih kepada pengingkaran bahwa mereka bisa mendapatkan apa

yang mereka harapkan, yaitu berhala-berhala itu dapat mendatangkan

manfaat kepada mereka dan memberi syafaat bagi mereka.

Allah lalu menyebutkan alasan tidak akan terjadinya hal

tersebut, ,l|*g i"-<i( ;$ ([tidak\, maka hanya bagi Altah knhidupan

akhirat dan'kehidupan dunia), bahwa segala urusan akhirat dan dunia

hanya milik Allah &, mereka tidak ikut serta bersama-Nya dalam
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urusan apa ptT, termasuk dalam harapan-harapan batil mereka dan

ambisi-ambisi hampa mereka.

Allah lalu menegaskan itu dan menambah pernyataan batilnya

harapan mereka itu, lEi -W ,# i +,iZti C *( ; SS (dan berapa

banyalorya malaikat di langrt, syafaat mereka sedikit pun tidak

berguna). F di sini adalah lafazhberita yang menunjukkan banyak.

Posisinya rafa' sebagu mubtada', dan kalimat yang setelahnya adalah

khabar-nya, karena 1rf mengandung makna banyak, maka dhamir

pada lafazh w menggunakan kata jarnak kendati lafazh ,4r

mengggnakan lafaztr tunggal. Maknanya yaitu, sebagai celaan bagi

mereka karena apa yang mereka harapkan dan angan-angankan,

berupa syafaat berhala-berhala, padahal malaikat saja yang sangat

banyak beribadah dan sangat mulia di sisi Altah tidak dapat memberi

syafaat kepada siapa pun kecuali diizinkan Allah untuk memberi

syafaat, maka apatagi benda-benda yang tidak memiliki akal dan

pemahaman itu. Inlah makna firman-Ny a, ':rt d'"U 6 ;;'e JyQrecuati

sesudah Altah mengizinkan) mereka untuk memberi syafaat, i(i2 ;J
(bagi orang yang dikehendaki) untuk diberi syafaat' fP;j (dan

diridhai-[NyaJ) memperoleh syafaat karena dia termasuk ahli tauhid.

Adapun orang-orang musyrik, tidak mendapatkan bagian dari itu, dan

Allah tidak akan mengizinkan pemberian syafaat bagi mereka, serta

tidak meridhai merek4 karena mereka tidak berhak mendapatkannya-

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, {; r{ ,$i; gemi 
.bintang 

ketil@ terbenam), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) 1-b3t tsl ftetika tenggelam)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata,

,.Maksudnya adatah t jT ri1 u$r @intang kejora ketika terbenam)."

Diajuga meriwayatkan darinya, dia berkata, *Allah bersumpah

bahwa Muhammad tidak menyimpang dan sesat."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, ii j; @ang

mempunyai akal yang cerdas), dia berkata "Mempunyai akhlak yang

baik."

Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Abu

Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

bahwa Rasulullah $ tidak pemah melihat Jibril dalam wujud aslinya

kecuali dua kali; yang pertama ketika beliau memintanya agar dapat

melihat bentuk aslinya, lalu Jibril pun memperlihatkan bentuk aslinya

sehingga memenuhi ufuk. Adapun yang kedua adalah ketika Jibril

menyertai beliau naik (ke langit), dan itulah firman-Nya, it;'ii $i1,i6
(sedang dia berada di ufuk yang tinggi). {Ki i; 41 A iY 'A

(sesungguhnya dia telah .melihat sebagian tanda-tanda firelansaanJ
Tuhanrrya yang paling besar),yakni bentuk Jibril.r43

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya, bahwa

Nabi S bersabda, gA yt ti ,rg:iJ b:\. + *1Ui:t (Aht melihat

Jibril di Sidratul Muntaha, dia memiliki enam ratus sayap). Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Ahmad darinya.laa

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, ;S'ii $i'i\r'jg (sedang dia berada di ufukyang tinggi), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) tempat terbitnya matahari. "

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, mengenai firman-Nya" t:\J fiij 46 it3 (maka jadilah dia

delat [pada Muhammad sejarakJ dua ujung busur panah atau lebih

ra3 Sanadnya shahih.
HR. Ahmad (11407).
Dinilai shahih oleh Ahmad Syahid (3864).
raa Sanadnya shahih.
HR. Ahmad (l/398) dan lbnu tun Q7D7\
Dinilai shahih oleh Ahmad Syakir (3780).
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dekat fiagA, dia berkata, "Nabi $ melihat Jibril, dia memiliki enam

rafus sayap."l45

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi,

dan dia menilainya shahih, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-

Thabarani, Abu Asy-Syaiktr dalam Al 'Azhamah, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya, ltt (, lliil ij.Kc (hatirrya

tidak mendustaknn apa yang telah dilihatnya), dia berkata,

"Rasulullah $ melihat Jibril, dia mengenakan anting-anting yang

dikepak-kepakkan berwarna hijau yang memenuhi apa yang ada di

antara langrt dan bumi."

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 3S 6 7
(kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi), dia berkata, "Dia

adalah Muhammad $, beliau mendekat, kemudian bertambah dekat

lagi kepada Tuhannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Dia mendekat kepada Tuhannya, lalu bertambah dekat lagi."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mudzir meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, mengenai firman-Nyu, 6' 46'bK (maka jadilah dia dekat

[pada Muhammad sejarakJ dua ujung busur panah), dia berkata,

"Jibril mendekat kepada beliau hingga seukuran satu atau dua hasta."

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Adh-Dhiya' dalan Al
Mukhtarahmeriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata "iui' adalah

[iir ltali), sedangkan fF adalah ;p1llt(dua hasta)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Sa'id A[ Khudri, dia berkata, *Ketika Nabi $ diperjalankan, beliau

mendekat kepada Tuhannya, dan saat itu jarak beliau hanya sejauh

tas Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (3232) dan Muslim (l/158).
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dua busur pmfr, atau lebih dekat lagi. Kau tahu busur panah? Betapa

dekatnya dari tali."

An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, giji X .$1 JtGiC (lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya

[MuhammadJ apa yang telah Allah wahyukan), dia berkata, "Hamba-

Nya ini adalah Muhammad $."
Muslim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan AI Baihaqi

dalam Al Asma' wa Ash-Shifat mefiwayatkan darinya, mengenai

firman-Nya, I C :fg (KU (hatinya tidak mendustakan opq yang

telah ditihatnya), iAAS',f;'ilj @an sesungguhnya Muhammad telah

melihat Jibril itu [dalam rupanya yang asli] pada waktu yang lain),

dia berkata, "Muhammad melihat Tuhannya dengan hatinya sebanyak

duakali.'!tr

Diriwayatkan juga menyerupai itu darinya oleh Abd bin
Humaid, At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, dia berkata,

"Muhammad melihat Tuhannya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi
g$ melihat Trrhannya dengan matanya.

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

dia berkata, "Muhammad melihat Tuhannya sebanyak dua kali. Sekali

dengan penglihatannya (matanya), dan sekali lagi dengan hatinya."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi darinya jug4 dia

berkata, "Sungguh, Nabi $ telah melihat Tuhannya ft."

'ou shohih.
HR. Muslim (l/158) dengan lafaztr: 9;r3i11aengan hatinya).
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Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, serta Ibnu Mardawaih, darinyq juga, dia berkata, "Apakah

kalian heran bila status kekasih milik Ibratrim, berbicara secara

langsung milik Musa, dan melihat langsung milik Muhammad?"

Telah diriwayatkan juga menyerupai itu darinya dari beberapa

jalur.

Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Abu Dzarr, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah $, 'Apakah

engkau pemah melihat Tuhanmu?' Beliau menjawab, iit;l Jfr ') 
t

(C ahaya, bagaimana aht melihat-Nya?).*ra7

Muslim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, batrwa

dia bertanya kepada Rasulutlah $, "Apakatr engkau pernah melihat

Tuhanmu?" Beliau menjawab, t::i U!: (Aht melihat cahaya).raE

Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan darinya juga, diaberkat4 "Rasulullatr $ pernah

melihat Tuhannya dengan hatinya, dan tidak pemah melihat-Nya

dengan penglihatannya (matanya)." lae

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai firman-

Nya, .fJ 7j ',f;';i; (dan sesungguhnya Muhammad telah melihat

Jibril itu [dalam rupanya yang asliJ pada wahu yang lain), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) Jibril."

Ahmad, Abd bin Humaid, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu

t47 shahih.
HR. Muslim (l/16 1) dan At-Tinnidzi Q282).

's shahth.
HR Muslim (l/161).

'ot spahth.
Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/252), dia menyandarkannya kepada Ibu Abi

Hatim serta An-Nasa'i, dan sanad keduanya shahih serta mempunyai syahid yang

dikeluarkan oleh Muslim, sebagaimana telah dikemukakan.
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Mas'ud, dia berkata, "Ketika Rasulullah $ diperjalankan pada malam
hari, beliau sampai kepada sidratul Muntatra, yaitu berada di langit
keenam, tempat roh-roh yang naik berhenti padanya, lalu digenggam
darinya dan kepadanya berhenti. Apa yang turun dari atasnya maka
akan digenggam darinya. i$_U, i3it( ,fi tygtr,tunammad melihat
JibrilJ ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya), yaitu tempat tidur yang terbuat dari emas.,,lso

Abu Asy-Syailfi dalam Al 'Azhamah meiwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata, "Surga berada di langit ketujuh yang tinggi, dan
neraka berada di langit ketujuh yang rendatr."

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Laata dulunya adalah seorang lelaki yang L& (menumbuk)
tepung untuk para jamaah haji."

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,
bahwa 'rJzaa dulunya berada di tengatr kebun kurma, Laataberada di
Thaif, dan Manat berada di Qadid.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, &i+ Qidak adil), dia berkata, "(Maksudnya adalah) sewenang-
wenang dan tidak ada kebenaran padanya."

.* {6 .ifvi'1;t "KSffor$ *S ;o};;-i i$,i i,y-

'-,*-{ ",fi, i'Vi,i;ti$ y'o}& 
"L:*,

S{' e,Wa$ @ v1r ;gr Jy;}. Luf> * J; S *
i;ft@ler;ii

'so shahih.
HR. Muslim (l I I 57); At-Ttumidzi Q27 6); dan Ahmad (t I 422).
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(, iir@ odi *16';1 4\i eJ,iAF;4_,'tt-

6+(3ie
"ryfi( $,*,iS ;tt)ff't#-rii @ 6:JJ-fr5

,$*i G 5U I "K,15';";;p-*r foS
//.2

.rtJJ

4ir1 @ tit *,fi ';w'# {r'{# rs. e

@ ri,:if q3 tyils @ .E;vi'rfi\ tlf @,;i3;
"sesungguhnya orang-orung yang tiada beriman kepada kehidupan

akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan

nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu

pengetahuan pun tentang itu Mereka tidak lain hanyalah

men g ik uti p e rs ang kaan, s e dan g s es un g g uhny a p e rs an g k a an it u

tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Maka berpalinglah

(hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami,

dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawl ltulah seiauh-
jauh pengetahuan mereka Sesungguhtnya Tuhanmu, Dialah yflng

paling mengetahui siapayang tersesat dariialan-Nya dan Dia
pulalah yang paling mengetahai siapa yang mendapat petuniuk.

Dan hanya kepunyaanAllahlah apayang ada di langit dan apa

yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang'orang

i;';"r;fr)rf";

'u-51 Grb w qw'r.$ G#-d{t a

€Kvi$$4@J!;"Ji

$,7 C,Sy ** ;4 ;V @ {As:r'z,r6

U;l'y

ij{t@ 6j,s 5t ;etf @ eiq* ev":ti "t'l
) znz tr1:
'A-*t O!)
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yang berbuatjahatterhadap apayang telah mereka kerjakan, dan
memberi balosan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan

pahala yang lebih baik (surga). (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-
dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan
kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia

lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan
kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalom perut ibumu;

maka janganlah kamu mengatakan dirimu sucl Dialah Yang paling
mengetahui tentang orang yang bertakwa- Maka apakah kamu
melihat orang yang berpaling (dariAl Qur'an)? serta memberi
sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai

pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang
dikatakan)? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada

dalam le mb aran-lemb aran Mus a? dan lemb aran-lemb aran I brahith
yang selalu menyempurnakan janji? (yaitu) bahwa seorang yang
berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang
manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

Kemudian akan diberi bulasan kepadanya dengan balasan yang
paling sempurna, dan bahwa kepada Tuhanmulah kesudahan

(segala sesuatu)." (Qs. An-Najm [53]: 27-42)

Firman-Nya, ,6Vi "+;^ 'K$r\ 3H -r:rSL, i,U|- { t-ii 'Sy

(sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan

akhirat, mereka benar-benar menamalmn malaikat itu dengan nama

perempuan) maksudnya adalatr, mereka yang tidak beriman kepada

pembangkitan kembali setelah mati dan negeri akhirat yang setelahnya.

(yaitu orang-orang kafir) menambah kekufruan mereka dengan

perkataan buruk dan kejahilan orang-orang dungu. Mereka menyebut

para malaikat yang disucikan dari segala kekurangan itu dengan

sebutan perempuan. Demikian ini, karena mereka menyatakan bahwa

682 TAFSIR FATHUL QADIR



para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi, mereka

menganggap para malaikat itu sebagai peremprum, dan menyebut

mereka anak-anak perempuan

Kalimat * - -, {V,i (dan mereka tidak mempunyai sesuatu

pengetahuan pun tentang itu)beradapada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi), yakni mereka menamai malaikat dengan

penamaan ini, padahal mereka tidak mengetahui apa yang mereka

katakan itu, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui malaikat

dan tidak menyaksikan mereka, serta tidak pernah sampai kepada

mereka melalui jalan apa pun pemberi berita yang memberitakan

tentang itu, bahkan mereka mengatakan itu dengan kejahilan,

kesesatan, dan mengada-ada. Ayat ini juga dibac", Wr";i 61, yakni

$qliu, (dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun

tentanf malaikat) atau zbi^ilu. (tentang penamaan itu). [gi( $yi'i,$- oy

(merelra tidak lain hanyalah mengihtti persanglman), yakni dalam

perkataan ini mereka hanya mengikuti persangkaan dan asumsi.

Allah & lalu mengabarkan tentang persangkaan dan

hukumnya, ' |# , ,* { ""Efi 
-o$ 

{traong sesungguhrrya

persanglraan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebendran),

yakni sesungguhnya jenis persangkaan itu sama sekali tidak berfaedah

terhadap kebenaran. ,# ai sini adalatr pengetahuan. lni menunjukkan

bahwa sekadar sangkaan tidak dapat setara dengan pengetahuan, dan

orang yang menyangka (menduga) bukanlah orang yang mengetahui.

Hal ini berkenaan dengan perkara-perkara yang diperlukan ilmu

(pengetahuan), yaitu masalah-masalah keilmuan, bukan masalah-

masalah yang cukup dengan sangkaan, yaitu masalah-masalah

amaliyah. Kami telah mengemukakan pemaparan tentang ini. Dari sini

perlu ada pengkhususan, karena dalil umum, giYas, berita satu orang,

dan yang sejenisnya, bersifat dugaan, dan pengamalan dengan semua

itu berarti pengamalan berdasarkan dugaan, dan kita diwajibkan

mengamalkannya dalam berbagai perkara seperti ini. Jadi, dalil-dalil
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yang mewajibkan pengamalannya merupakan pengkhususan dari

keumuman ini dan dari apa-apa yang semakna dengarurya, yang

menunjukkan tercelanya beramal berdasarkan dugaan dan larangan

mengikutinya.

6i; 3; S;;r*' (matta berpalinglah [hai MuhammadJ dari
orang yang berpaling dari peringatan Kami), yakni 'rP?t'*',".Pi
6Fi ,f @erpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan f.**1.
vatcsua filr ai sini adalah Al Qur'an, atau ingatan akan akhirat, atau

dzikrullah secaxa umum.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksud fhr ai sini adalah

keimanan. Maknanya adalatr, tinggalkanlah perdebatan dengan

mereka, karena engkau telah menyampaikan kepada mereka apayarug

diperintahkan kepadanru, dan kewajibanmu hanyalah menyampaikan.

Hukum ayat ini dihapus oleh ayat pedang. (iJ.n'r;;fi$y3j-7: @an ttdatc

mengingini kecuali kehidupan duniawi), yakni tidak menginginkan

selain itu dan tidak mencari selain itq babkan perhatiannya hanya

terfokus kepada hal itu, karena dia tidak dapat melakukan kebaikan

dan tidak pantas memperhatikan hal-hal kebaikan.

Allah & kemudian mengecilkan dan menghinakan perihal

mereka, # 4 ,5)5 isy, lttutan sejauh-jauh pengetahuan merelm),

yakni sesunggulrnya berpalingnya itu dan terbatasnya keinginan itu
terhadap duriia adalah puncak pengetahuan mereka, tidak ada selain

itu pada mereka, dan mereka tidak menoleh kepada selainnya yang

berupa urusan agarna.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah, itulah kadar akal

mereka dan puncak pengetahuan mereka, yaitu lebih mementingkan

dunia daripada aktrirat."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata penunjuk .r['! (rtulah)

menunjukkan pernyataan mereka yang menjadikan malaikat sebagai
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anak-anak perempuan Allah, dan menyebut para malaikat dengan

sebutan perempwm.

Maksud bi di sini adalah pengetahuan secara *rtluk,
termasuk juga dugaan yang rusak. Kalimat ini merupakan katimat
permulaan yang menegaskan kejahilan mereka dan sikap mereka yang

hanya mengikuti persangkaan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini kalimat mu'taridhah
antara mu'allal dan 'illah, yattu & ,Ll 'ri .r* *'{, ,*.,*1i, l$ i,t-

ali:1 (sesungguhnya Tuharunu, Dialah yang paling mengetahui siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui

siapa yang mendapat petunjuk), karena ini sebagai 'illah urrhik
perintah berpaling itu. Maknanya yaitu, Allah @ memberitahukan
tentang omng yang berpaling dari kebenaran dan tidak mendapat
petunjuk denganny4 serta memberitahukan tentang orang yang
mendapat petunjuk sehingga menerima kebenaran,

memperhatikannya, dan mengamalkannya.

Dia lalu membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya,

bila baik maka dibalas dengan kebaikan, dan bila buruk maka dibalas

dengan keburukan. Di sini terkandung pelipur lara bagi Rasulullatr $
dan arahan bagi beliau agar tidak melelahkan dirinya dengan menyeru
orang yang terus-menerus berada dalam kesesatan dan telah
ditetapkan kesengsaraan buginyq karena Allah telah mengetahui
perihal golongan yang sesat sebagaimana juga telatr mengetahui
perihal golongan yang lunrs

Allah & lalu memberitatrukan tentang keluasan kekuasaan-

Nya dan kebesaran kerajaan-Nvu ,;1ll 4 Vt .,iAi 4 ( jg (dan

hanya lrepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi) maksudnya adalatr, Dialah pemilik itu dan yang
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mengendalikan itu, tidak ada seorang pun yang menyertai-Nya dalam

hal itu.

Huruf laam pada kalimat W q ,g"t ir-$ Gfi Gurrya Dia
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap

apa yang telah mereka kerjakan) terkait dengan apayarrg ditunjukkan

oleh konteksnya. Seakan-akan Allah berkata, *Dialah pemilik itu, Dia

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan menunjuki siapa yang

dikehendaki-Nya, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang

yang berbuat jahat dengan kejalratannya, dan orang-orang yang

berbuat baik dengan kebaikannya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat 6 *ri7li A.6 :{
dlt A (dan hanya kepunyaan Atlahtah apa yang ada di langit dan

apa yang ada di bmi) adahh mu'taridhah. Malaranya yaitu,

sesungguhnya Tuhanmu lebih firengetahui tentang siapa yang tersesat

dari jalan-Nya, dan dia lebih mengetahui tentang siapa yang mendapat

petunjuk, supaya Dia memberi balasan, dan lainnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa hwuf laam di sini [yakni
pada lafazh G#) adalah laamul 'aqibah (menunjukkan

akibat/kesudahan), yakni: dan kesudahan dari para makhluk yang

terbagi antara yang baik dan yang jatrat, adalah batrwa Allah akan

memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan amal

perbuatannya.

Makki berkata, "Huruf laam intterkait dengan kalimat di i
W $yafaat merelca tidak berguna) (ayat 26). Pendapat ini jauh

dari mengen4 baik dari segi lafaztr maupun makna.

Jumhur membacany u G#, dengan htxuf yaa'.

Zaidbin Ali membacarLya dengan huruf nuun lgfi (supaya

"Kami" memberi balasan)].
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Makna 6:LL (dengan pahala. yang tebih baik [surgaJ)
maksudnya adalatr dengan balasan yang terbaik, yaitu surga, atau:

disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka yang baik.

Altah lalu menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang berbuat

batk, b-({5 ;.{ '6'tE- ttii {yattul orang yang menjauhi dosa-

dosa besar dan perbuatan fuji). Maushul ini berada pada posisi

nashab sebagai na't (sifat) untuk mausul yang pertama, yang terdapat

pada kalimat !;J.S';r$l 1or ang- or ang y ang b er b uat b a*).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maushul ini sebagai badal

dari maushul itu. Pendapat lain menyebutkan sebagai bayan-nya.

Pendapat [ain menyebutkan, ba]rwa manshub-nya itu karena

pujian dengan menyembunyikan qrf. etu" maushul ini berada pada

posisi rafa' sebagu khobar dart mu6ta(g' yang dibuang, yakni'n-Jin'i

fli'i:S otry-(mereka adalah o.*9-6r*9 yang menjauhi dosa-dosa

besar).

Jumhrn membacanya 

"{d 
aaUmbenttrk kata jamak.

Hamzatr, Al Kisa'i, Al A'masy, dan Yahya bin Wutsab

membacanya '#, 
^*rbentuk 

kata tnnggal.

j;SJ aaaan setiap dosa yang diancam Allah dengan neraka,

atau pelakunya dicela dengan celaan yang keras.

Para ulama telatr membahas tentan g ?lSJ dahm pembahasan

yang cukup panjang, yaitu dalam pembahasan mereka tentang

maknanya dan hakikatnya.

'*ry'Ji, adalatr bentuk jarnak aari46, yaitu perbuatan keji
dan termasuk dari dosa-dosa besar, seperti zina, dan lainnya.

Muqatil berkata "fli 'irf adalatr setiap dosa yang diancam

dengan neraka, sedangkan 'r.;qt$t adatah setiap dosa yang diberlakuan

hukum haddpadanyu"
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ';.5i, adalah syirik,

sedangkan 'r-J"17tfl adalah zina. Dalam suratr An-Nisaa' telah kami

kemukakan penjelasan yang lebih gamblang dari ini dan lebih banyak

faedahnya.

Pengecualian dengan kalimat li fi$elain dari kesalahan-

kesalahan kecit) adalah pengecualian terputus. Secara bahasan, asal

makna liitr uaa*t apa yang sedikit dan kecil. Contohnya ,,<iu, {1
artinya sedikit menggunakan tempat. l6u; 'Jl afiinya t"dikit
memakan makanan.

Al Mubarrad berkata, *Asal iirr aAafafr of tr b igJjurlu i,f
't?; <XM mendekati sesuatu tanpa melakukannya) [yakni tanpa

terlibat atau menyentuhnyal. Dikatakan ,4$ apabila mendekatinya

tanpa berbaur." r
Al Azhari berkara, "Orang Arab biasa menggunakan Lafazh

icili aengan makna '-:it: lfur laefaQ. Contohnya ucapan penyair

berikut ini:

t*G t6r t? tL;'# e{-: G n'& $Y,F

'Bila kau mendatangi ko*i,'*oka kau dekat infon kami.

Di pemukiman kami lau mendapati lcoyu bakar yang banyak dan api
yangberkobar'."

Az-7.ajiaj berkata, "Asal fiilr dan ifili adalah apa yang

dilakukan seseorang sesekali, tidak secara mendalam dan tidak terus-

menerus (tidak familier).'

' Dikatakan * ';";il apabila aku menziarahinya dan beranjak

darinya. Dikatakan tilU,Jtl: CCi if '^i;6 6 artinya aku tidak

melakukannya kecuali sesekali.

Disebutkan dalam Ash-Shifoaf;, kt} ill a*i r'Jf, yuitu dosa-

dosa kecil.
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Dikatakan juga, bahwa itu adalah mendekati kemaksiatan

tanpa melakukannya.

Seorang penyair berkata,

..Ijr '$; i,e:; of '5,t *)t,Fi"o( J:e?\'J-i
"Dengan hinab dia melalatlcan dosa kecil sebelum berarigkatnya

rombongan

Jarang selrali dia membosankan kami, namun dia tidakmenguasai
hat@a;'

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran fii i^g
disebutkan dalam ayat ini.

Jumhur berpendapat, bahwa itu addatr dosa-dosa kecil.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah dosa yang

mendekati zina, yaitu berupa citrman, senhthan, dan pandangan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah seseorang yang

melakukan dosa kecil kemudian bertobat. Demikian yang dikatakan

oleh Mujahid, Al Hasan, Az-Ztthn, dan lainnya.

Contoh:

t5f yr u ya?t k;;s"di; ot

*Jilra Englrou ampuni ya Allah, malca Englcau ampuni banyak orang.

Tidak ada seorang pun dari hamba-Mu kcctnli dia melahtkan dosa
lcecil."

Pendapat tersebut dipilih oLeh Az-7-ajjuj d* An-Nahhas.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah dosa-dosa pada

masa jahiliyah, karena Allah tidak menhukumnya setelah memeluk

Islam.

Nafthawih berkat4 "Itu adalah melakukan suatu dosa yang

bukan kebiasaan."
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Lebih jauh dia berkata, "Orang Arab biasa mengatakan rat r;
69 iI yakni engkau tidak mendatangi kami kecuali sesekali."

Dia juga berkata, "Juga tidak dikatakan '& bila tidak

melakukan, karena orang Arab tidak mengatakan 6, Jf (t""takukan

[sesuatu yang jarang] terhadap kami), kecuali jika dia telah benar-

benar melakukan, bukan sekedar niat dan keinginan, tanpa ada

realisasinya."

Pendap at y ang r aj th adalahyang pertama.

Kalimat ';F1 
A5 &'lry(sesung&thwa Tuhanmu Maha Luas

ampunan-Nya) adalah alasan untuk apa yang terkandung oleh

pengecualian itu, bahwa sesungguhnya itrr, walaupun keluar dari

hukum pembalasan, rurmun tidak terlepas statusnya sebagai dosa yang

memerlukan ampunan Allah dan memerlukan rahmat-Nya

Pendapat lain menyebutkan, batrwa Allut $ mengampuni

siapa pun yang bertobat dari dosa-Nya.

Allah $ lalu menyebutkan cakupan ilmu-Nya terhadap segala

perihal para hamba-Nya, ,$g <; T'Uf 'l .fr.',81 'j^ gan Dia tebih

mengetahui [tentang lceadaanJmu ketika Dia menjadikan kamu dari
tanah), yakni Dia menciptakan kamu darinya dalam penciptaan bapak

kamq Adam.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalatr

Adam, karena dia diciptakan Altah dari tanah.

'{4 hl 35 gan t@tilu lcarnu masih janin) maksudnya adalatr,

Dia lebih mengetahui keadaanmu sewaktu kamu masih berupa janin.

tli adalatr bentuk jamak dari &*, yaitu anak yang masih di

dalam perut ibunya. Disebut demikiarr karena '^lq|, yakni 'r::$y

(ketersembunyiannya; ketertutu|annya). Oleh karena itu, Allah

mengatakan, {# uS. 
". 

(dalam perut ibumu), maka anak yang
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sudah keluar dari perut ibunya tidak lagi disebut ll=. fai*at ini

sebagai kalimat permulaan unhrk menegaskan yang sebelumnya.

#1f3; * (matra janganlah l@mu mengatalcan dirimu suci)

maksudnya adalalr" janganlah kalian memujinya dan menyatakan

keterbebasannya dari dosadosq dan jangan pula menyanjmgrYo,.

karena meninggalkan penyucian diri sendiri lebih menjauhkan dari

riya dan lebih mendekatkan kepada kelfiusyuan.

Kalimat 'ii1*i5'; (Dialah Yang paling mengetahui tentang

orang yang .bertakwa) adalah kalimat permulaan yang menegaskan

larangan tadi, yakni Dia lebih mengetahui tentang orang yang takut

akanhukuman Allatl dan mengilfilaskan amal untuk-Nya.

At Hasan berkata, *Allah & telatr mengetatrui dari setiap jiwa

apa. yang akan diperbutnyq serta mengetatrui pula kelak akan

menjadi apa."

Setelatr All?h S menerangkan kejatrilan orang-orang musyrik

secara urnurn, selanjutnya Allah mengktrususkan celaan sebagian

mereka, $ oS ei;l (maka apakah kamu melihat orang yang

berpaling?), yakni berpaling dari kebaikan, atau berpaling dari

mengikuti kebenaran.

t;KY*$ $$ lserta memberi sedikit dan tidak mau memberi

lasi) maksudnya adalah memberi pemberian yang sedikit, atau

memberi sesuatu yang sedikit lalu berhenti dan tidak lagi memberi.

esal s!6f dari irlr(ir, vaitu tililjt (keras; kaku).

Dikatakan kepada orang yang menggali sumur kemudian

mendapati batu (pada galiannya) sehingga tidak dapat melaqiutkan

penggaliannya atkl Ji (dia berhenti;ridak iagi menggali). Kemudian

orang Arab biasa menggunakannya untuk sebutan bagi orang yang

memberi rulmun tidak menyempurnakan pemberiannya, dan bagi
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orang mengupayakan sesuatu ftlmun tidak mencapai akhirnya.

Contohnya ucapan Al Hathi'ah berikut ini:

/61 GJrlFt b; il e ,c ,;.jut,sk't'"itg .bLC
J^-*l

"Lalu dia memberi sedikit kemudian menghenttikan pemberiannya.

Dan barangsiapa memberi kebaikan kcpada manusia, maka dia
dipuji."

Al Kisa'i dan Abu Zud be/ratar "Dikatakan apabila lcJ,-*,

&Vl apabita tangannya sangat sedikit menggali, dan dikatakan Lr1rf

i:ti- apabila tidak melakukan apa pun. ',"\\i gG apabila tanah itu
hanya sedikit menumbuhkan tanaman. ,i$t ,f ,p.'1t U;Sl yakni aku

menolak seseorang dari sesuatu.'r|:Si.siif yakni orang itu sedikit
kebaikannya

Al Farra berkata, *Makna ayat ini adalah menahan diri dari
memberi dan berhenti (menghentikan pemberian)." .

Al Mubarrad berkata, "sangat enggan."

Mujatrid,Ibnu Zaid, dan Muqatil berkate "Ayatini diturunkan
berkenaan dengan Al Walid bin Al Mughirah, dia telah mengikuti
ajaran Rasulullah $, namun sebagian kaum musyrik lalu mencelanya,

sehingga dia kembali kepada kesyirikannya."

Muqatil berkata, *Al Walid pemah memuji Al Qur'an,
kemudian dia tidak lagi melalnrkannya. Artinya, dia memberi sedikit
kebaikan melalui lisannya, kemudian menghentikannya."

Adh-Dhahhak berkata, " Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

An-Nadhr bin Al Harits."

Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi berkata, "Diturunkan
berkenaan dengan Abu Jatral." '
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ti; 'i' # ft iG @patrah dia mempunyai pengetahuan

tentang yang gaib sehingga dia mengetahui [apa yang dikatakanJ?).

Pertanyaan ini sebagai kecaman dan celaan. Maknanya adalatr, apkah
orzmg yang menghentikan kebaikan itu mengetatrui perkara adz,ab

yang luput darinya sehingga mengetahui itu?

3"; 
"5t 

;$b @ .g1 srJ eq 16 d I @,"trah betum

diberitakan kepadonya apa yang ada dalam lembaran-lembaran

Musa? Dan lembaran-lembaran lbrahim yang selalu

menyempurnakan janji?) maknanya adalah, apakah belurn

diberitatrukan dan diceritakan tentang apa yang terdapat di dalam

lembaran-lembaran Musa (TauraQ dan apa yang terdapat di dalam

lembaran-[embaran lbrahim.

it; maksudnya adalah menyempurnakan apa yang

diperintatrkan.

Para mufassir berkata, "Maksudnya adalah menyampaikan

kepada kaumnya apa yang diperintahkan kepadanya, dan

metaksanakannya kepada mereka."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada Allah. .

Allatl & lalu menerangkan tentang apa yang terdapat di dalam

lembaran-lernbaran mereka berdua, {A rb '',16 3i Ji [yattuJ bahwa

seorang yang berdosa tidak akan memihtl dosa orang lain),. yakni

seseorang tidak akan menanggung beban orang lain dan seseorang

tidak akan dihukum karena dosa orang lain.

llf ai sini [yang terdapat pada 51, yakni dari I il'i) adatah yang

diringankan dari yang berat (yakni daxi irD. Ism-nya adalah dhamir

sya'n' yang diperkirakan, sedangkan Htabar-nya adalah kallg1at

setelahnya, ymg posisi kalimat im jarr sebagai badal dari $'j ,)a"3

;gtb @. at o posisinya rafa' sebagai khabar dari mubtada'yang
dibuang. Penafsiran ayat ini telah dipaparkan dalam surah Al An'aam.
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Kalimat 6,7 ( {f q+* A ;V (dan batwa seorang manusia

tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya) di-'athf-kan

kepada 3i Jt (bahwa tidak akan memilatt).Ini juga termasuk yang

terdapat di dalam lembaran-lembaran Musa. Maknanya adalah, dan

seseorang juga tidak akan memperoleh pahala orang lain, dan tidak

akan berguna amal seseorang bagi orang lain. Pola keumuman ini

dikhususkan oleh firman Allah S, seperti, '#;'' b Vdi lXamt
hubunglrnn anak cucu mereka dengan mereka) (Qs. Ath-Thuur [52]:
21). Dikhususkan pula oleh syafaat para nabi dan para malaikat untuk

para hamba, disyariatkannya orang-orang yang hidup mendoakan

orang-orangymg telah meninggal, dan sebagainya. Tidak tepat orang

yang mengatakan bahwa hukum ayat ini dihapus dengan hal-hal

seperti tadi, karena yagrg khusus tidak menghapuskan yang umum, tapi

hanya mengkhususkannya. Jadi, setiap dalil yang menunjukkan batrwa

seseorang bisa mendapatkan manfaat tanpa usatranya (amalnya)

sendiri, merupakan pengkhususan dari apa yang terdapat di dalam ayat

ini yang sifatnya umum.

t;j 3i' ,& 'iV (dan bahtla usaharcya rtu kelak alcan

diperlihatlrnn firepadanya) maksudnya adalah, ditampakkan

kepadanya dan dislngkapkan kepadanya pada Hari Kiamat.

'^#7 (kemudian akan diberi balasan kepadanya) maksudnya

adalah, seseorang dibalas sesuai perbuatannya.

Dikatakan $j1rht 'ot;a dan # ,* ?s ir7 artinya sama (Allatr

membalasnya sesuai perbuatannya). Jadi, dhamir yatg marfu' kembali

kepada ir:;fi (seorang manusia), sedangkan yang manshzD kembali

kepada,itr17, (usahatrya).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir yarg manshub

kerfibali kepada balasan yang terakhir, yaitu pada kalimat 6i{i:qt
(dengan balasan yang paling sempurna), maka dhamir-nya kembali

kepada yang terakhir, dan merupakan penafsirannya. Bisa juga dhamir
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yarLg manshub itrt kembali kepada balasan yang merupakan mashdar

dai 'rdjl,sehingga $i'n:qtmerupakan penafsiran dari balasan yang

ditunjukkan oleh fi'l-nya, sebagaimana firman-Nya, 33 ';" 'tflrril

dfu(Bertaht adiltah karena adil itu tebih dekat kcpadarahaa) (Qs.

Al Ma'idaah [5]: S).

Al Akhfasy berkat4 "Dikatakan it3;rht 'd-:" a"" A.rt\ 'A-h

artinya sama (aktr memberinya balasan), tidak ada berbeiaan -t *
keduanya."

{$t ix; 6Li'15 @an bahwa trepada Tuhanmulah kesudahan

[segala sesuatuJ) maksudnya adalah kembali kepada Allah &, bukan

kepada selain-Nya Allah lalu membalas mereka sesuai dengan

perbuatan-perbuatan mereka

Ibnu tvlardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya,j>tfr6 ;{'6'rj#- uji (tyaitul orang yang menj auhi
dosa-dosa besar dan perbuatan keji), dia berkata, "'j.t3l, (dosa-dosa

besar) adalah yang Allatr sebutkan neraka pada (balasan)nya, dan

i*r?t (perbuatan keji) adalah yang ada hadd-nyadi dunia."

Al Bukfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, reflku tidak pernatr melihat sesuatu yang

menyerupai kesalahan-kesalahan kecil yang melebihi apa yang

dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi $, beliau bersabda, ;i &r i,1

,.itJ' lu.irr $i2 ,lrhlt i,s, si ,a:a; I u;'lril €Jt'u'iit; 1st i.t &
'i.#it u;',ig-'ali ,rrgir$ ,j:a'";Art (Sesungguhnya Ailalh telah

menetapkan pada anak Adatn bagiannya dari zina yang dia pasti
mengalaminya. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah

perlrataan, sementara hati mengangan-angan dan menginginkan, lalu
lrcmaluan membenarkan itu atau mendustakannya)."tsr

tst Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (6243) dan Muslim (4D046).
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Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al
Baihaqi dalam Asy-Syt'ab, dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya,

6t S t (s e I ai n d ar i ke s al ahan- kc s al a h an ke c i [), dia berkata, " Zina mata

adalah pandangan, zina bibir adalah'mencium, zina tangan adalatr

memukul, zina kaki adalah berjalan, lalu kemaluan membenarkan itu

atau mendustakannya, dan bila dia memenuhinya dengan

kemaluannya maka itu adatah nn1 tapi jika tidak maka itu adalatt

kesalatran-kesalahan kecil. "

Musaddad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Abu Hurairah, batrwa dia ditanya mengenai firman-Nya, #(Jt$etain
dari lcesalalun-kesalahan kcci[), dia pun menjawab, *Itu adalatl

pandangarq sentuhan, ciuman, dan pelukan. Bila kemaluan bertemu

dengan kemaluan maka diwajibkan mandi, dan itu adalah zirta."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi, dan dia

menilainya shahih,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu MardaWaih, serta Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab, da.i_ Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny^, pi JS

(selain dari kesalahan-kcsalahan keci[), dia berkat4 *Itu adalah lelaki
yang melakukan perbuatan dosa kecil, kemudian bertobat darinya."

Ibnu Abbas juga berkata, "Rasulullah $ bersabda,

ifyuyaL (; ;;; di p oy

(Jilca Englrau ampuni, ya Allah, Engkau ampuni yang banyak

Dan hamba-Mu yang mana yang tidak berbuat kcsalahan)."rs2

's2 shahih.
HR. At-Tirmidzi (3284); Al Hakim Q1469), dia menilainya shahih sera

disepakati oleh Adz-Dzahabi; dan Al Baihaqi dalamAsy-SJru'ab (7055); Al Haitsami
dalam Al Majma' (7/ll5), dia berkatq "Diriwayatkan oleh Al Bauan, dan para
perawinya adalah para perawi Ash-Shahih."

Disebutkan oleh Ibnu Jutr Q7139)
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyu, 'A( JS (setain dari
lcesalahan-kesalahan kecit),dia berkat4 "Kecuali yang telah lalu.T

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai

firman-Nyq Ai J1 @elain dori trcsalahan-kesalahan keci[), dra

berkata, "Maksudnya adalah kesalahan dari zina, kemudian bertobat

dan tidak pernah mengulanginya. Kesalatran dari minum khamer

kemudian bertobat dan tidak pernah mengulanginya, maka ihrlah a/
ilmaam."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan aak mnu

Abbas, dia berkata, "ililr u6u1u1, segala sesuatu di antara drn laad,
yaitu hadd dunia dan ludd al*rirat. Ini dapat dihapus dengan shalat,

dan ini merupakan perbuatan yang lebih rendah dari perbuatan yang

menyebabkan neraka. Adapun hadd duria, adalah setiap hadd yang

diwajibkan Allah annya di dunia. Sedangkan hadd akhirat
adalah segala sesuatu yang Allah tutup dengan neraka dan

ditangguhkan hingga akhirat."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu
Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalam Al Ma'rifah meriwayatkart dari

Tsabit bin Al Harits Al Anshari, dia berkata, "Orang-orang Yahudi,

apabila ada anak kecil mereka yang meninggal, maka mereka berkata,

'Dia benar'. Lalu sarnpailatr hal itu kepada Nabi S, maka beliau

bersabda" 't".a "tt'$ 'rfi lr ri.f f ,t tibki W "u G ,tfii utrs
(Kaum Yahudi itu telah berdusta. Tidak ada satu jiwa pun yang

[AllahJ ciptakan di dalam perut ibunya kccuali dia akan sengsara

atau bahagia). Lalu saat itu Altah menurunkan ayat, t'1i6 Syfi'15 i
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AJ*i 6 (Dan Dia lebih mengetahui [tentang keadaanJmu ketilca

Dia menjadilcan kamu dari tanah...).'"' i

Ahmad, Muslim, dan Abu Daud meriwayatkan dari Zanab
binti Abi Salamah, bahwa dulunya dia bernama Barrah, maka

Rasulullah g bersabd a, ?,-) r^b |& i, *\ilif hi ,:6r$f t;j I
(Janganlah kalian menyucikan diri kotian. Attah lebih mengetahui

orang-orang yang baik di antara kalian. Namailah dia Zainab).rsa

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, €Kli # ;${$ lsern memberi sedikit dan tidak mau

memberi lagi), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) berhenti
(menghehtikan pemberian). Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al
Ash bin Wail."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia
berkata "Taat sedikit, kemudian b€rhenti (terputus)."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Ibnu Mardawaih, Asy-syairazi dalam At Atqab, dan Ad-
Dailami meriwayatkan {engar. sanad yang dinilu dha'f oleh As.
Syuthi- dari Abu Umamah, dari Nabi $, beliau bersabda, 6 O;)irt
<it; "5i ,+tb) ,fijt (Tahukah kalian tentang firman-Nya, ,,Don

lembaran-lembaran lbrahim yang selalu menyempurnakan janji?").
Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yfrry lebih mengetahui."
Beliau pun bersabda, W- o'e 

"G') 
'€t\ ,ri ,p ji

(Menyempurnakan amal hariannya -dengan empat rakaat yang
dilaksanalannya). Beliau juga menyatakan, bahwa itu adalah sharat

Dhuha.l55

15' Saya tid{ menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada saya.
Tapi riwayat ini memiliki banyak syahid dandari banyak jalur yang disebutkan oleh
Ibnu Abi Al Ashim dalamAs-SunnahQ7l84). Dinil-ai shahiholeh Al Albani.

'Y shahih.
HR. Muslim (3/1688) dan Abu Daud (4/h. 4953).
ttt Dha'iy
HR. Ad-Dailami dalam MusnadAl Firdaus (51h.122/7373).
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Dalam sanadnya terdapat Ja'far bn Az-Zubair, perawi yang

dha'if.

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bagian-bagian Islam

ada tiga puluh bagian, dan tidak ada seorang pun yang pernah

menyempumakannya sebelum Ibrahim &. Allah berfirman, tgrA,
it; o5l (dan lembaran-lembaran lbrahim yang selalu

me rry e mpurnalan j anj i)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia

berkata, "Ibrahim yang telatr sempurna ketaatannya dalam

memperlaktrkan anaknya ketika dia bermimpi (menyembelih

anaknya), dan yang terdapat di dalam lembaran-lembaran Musa jlJf
{A'-rr',+6 @"it") bahwa seorang yang berdosa tidak akan memihtl

dosa orang lain)hnggaakhir ayat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sahl bin Mu'adz bin Anas,

dari ayahnya, dari Rasulullah $, batrwa beliau bersabd4 e'5';l7t
b i'i '$g ) 1#?s'&f w i;t'os 8t, ji €$t *.v ,'y,1.tti J;
6j# Gt 6# (Mautrah lcalian aht beritahu alasan Atlah

merryebutlran lbrahim, kekasih-Nya, sebagai orang yang selalu

menyempurnakan janji? Sesungguhnya setiap pagi dan sore beliau

mengucapkan fasublaanallaahi fiiina tumsuuna wa hiina

tnshbiluun fMaka bertasbihlah kcpada Allah di waldu kamu berada

di petang hwi dan waWu kamu berada di wahu Subuh). (Qs. Ar-

Ruum [30]: 17) hingga aktrir ayat) Datam sanadnya terdapat Ibnu

Lahi'ah.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Ketika diturunkannya ayat, ,,$i; gemi bintang), lalu

sampai, ir; 
"5t;dSy 

(dan lembaran-lembaran lbrahim yang selalu

menyempurnakan janji) (ayat l-37), beliau bersabda, (Beliau selalu
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me nye mp ur nakan j anj D {A'E'-86 3i $ ([yaituJ b ahw a s e or ong y ang

berdosa tidak atran memihi dosa orang lain)hingga, dli jbi;gt
antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu) (ayat 38-

56).'

Abu Daud dan An-Nahhas, keduanya dalam An-Nasikh, serta

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, dia berkata, * 67(.ff +r* ;il;V (dan bahwd seorang

manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya).

Setelah itu Allah menurunkan ayat, FoC:fi ,** #!)'#t ttrC'uJfS

fri: @"" orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka

mengihtti mereka dalam keimarwn, Kami hubungkan anok cucu

mereka dengan merela) (Qs. Ath-Thuur 152}.21). AUah memasukkan

anak-anak ke dalam surga karena keshalihan baplk-bapak (mereka)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga, dia berkata,

"Rasulullah g apabila membaca, ,a.$7'o1i @ ,f f {f q** 
"6 

;l;
6i{i :fg f} ? @ "1 

3A @an balwa seorang manusia tiada

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan balrwa

usahanya itu lrelok akan diperlihatkan firepadanyal. Kemudian akan

diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna),

ber -is t iry' a' [mengucap kan innaatitlaahi w a innaa it aihi r aaj i' uunl dan

berpasrah diri."

Ad-Daraquthni dalam Al ,lfrad dan Al Baghawi dalam

Tafsirnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dari Nabi $, mengenai

firman-Nya, ;$r A; Jy i'15 (dan batrwa kepada Tuhanmulah

lresudahan [segata sesuatuJ), beliau bersabda, '9.]t Q. irfi | (Tidak

boteh memikirkan tentang Dzat Tuhan)."
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#.1i'6{:ny

&rtF-&

r;t a6'; I't@ .fJ 65';" Xk'

@

@

frv@. {}{ixau{",6'r@ # tl # n@ og 53ti

aA-iJJLLV@6if g';

i*$Yti'''7 {6"K,6j\tj

:,Kis;l#;z'i@e;g *fi ies

*br;6-itw tyt;2

"Dan bahwa Dialah yang meniadikan orang tertawa dan menangis,

dan bahwa Dialah yang mematikan dan menghidupkan, dan bahwa

Diatah y ang menciptakan berpas ang-p as angan laki-laki dan

perempuan. dari air mani, apabila dipancarkan Dan bahwa Dialah

yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mafi),

dan bahwa Diayang memberikan kekayaan dan memberikan

kecukupan dan bahwa Ditlah Tuhan (yang memiliki) bintang

syi'ra, dan bahwa Dia telah membinosakan kaum 'Aad yang

pertam4 dan kaum Tsamud Maka tidak seorang pun yang

ditinggalkan-Nya (hidup). Dan kaumNuh sebelum itu.

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan

paling durhaka, dan negeri-negeri kaum Luth yang telah

dihancurkan Allah, lalu Altah mcnimpakan atas negeri itu adzab

biesar yang mcnimpanya Maka terhadap nikmat Tuhanma yang

manakah kamu rdgu-ragu? Ini (Muhammad) adalah seor$ng

fi,Ei

r"r@

,rq;4@D itjliU5 @ $jfr ;41 g j,jt::6,

t:i6ltl

l,

$( #yfr i qj, ;;;;@ e\Gr"fr;
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pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang
telah terdahulu Telah dckat terjadinya Hari Kiamat Tidak ada
yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka

apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu
menertawakan dan fidak menangis? Sedang kamu

melengahkan(nya)? Maka bercajudlah kepada Allah dan
sembahlah @it)." (Qs. An-Najm l$l: a3-62)

Firman-Nya, .fi$ A5 'i 'i?, (dan bahwa Diatah yang
meniadilran orang tertawa dan menangis) maknanya adalah, yang
menciptakan itu dan menetapkan sebabnya

Al Hasan dan Al Kalbi berkata, "(Maknanya adalah)
menjadikan para atrli surga tertawa di surga dan menjadikan para ahli
neraka menangis di neraka'

Adh-Dhahhak berkata, ""(Maknanya adalatr) menjadikan bumi
tertawa dengan tumbuh-tumbuhan, dan menjadikan langit menangis
dengan hujan."

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah) menjadikan
tertawa siapa yang dikehendaki-Nya di dunia dengan
menggembirakanny4 dan menjadikan menangis siapa yang
dikehendaki-Nya dan membuatnya bersedih. "

Sahl bin Abdullah berkata, "(Maknanya adatah) menjadikan
orang-orang yang taattertawa dengan rahmat, dan menjadikan orang-
orang yang durhaka menangis dengan kemurkaan."

l:* d6 ';, fi1, @o, bahwa Diatah yang memattkan dan
me nghi dup kan) makaary a adalah, menetapkan sebab-sebab kematian
dan kehidupan, dan tidak ada yang kuasa atas hal itu selain Diri-Nya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalatr
menciptakan mati dan hidup, sebagaimana disebutkan dalam firman-
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Nya,',ldri 3;S',;L (Menjadilcan mati dan hidup) (Qs. Al Mulk [67]:
2).

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah) mematikan
para bapak dan menghidupkan para anak.

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah) mematikan
di dunia dan menghidupkan (kembali) untuk pembangkitan."

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah) tidur dan
jaea.

Atha berkata, "(Maknanya adalatr) Allatl mematikan dengan

keadilan-Nya dan menghidupkan dengan fadhilah-Nya."

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah) mematikan
orang yang kafir dan menghidupkan orang yang mukmin,
sebagaimana firman-Nyq '*(#€-i irt;J (Dan apakah orang yang
sudah mati lcemudian dia Kami hidupkan) (Qs. Al An'aam 16l: 122)."

#l-fi.'z@ .riVr, Sli E;.ilt',li *1' @an bahwa Diatah yans
menciptalran berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. dari air
mani, apabila dipancarkan). Maksud #jl adalatr lak-laki dan

perempuan, (antan dan betina) dari setiap hewan, dan dalam hal ini
tidak mencakup Adam dan Hawa, karena keduanya tidak diciptakan
dari mani. -*fiil'lr uOA*, air yang sedikit. Makna # f,lyakni apabila
tertuang ke dalam ratrim dan memancar ke dalamnya. Demikian yang

dikatakan oleh Al Kalbi, Adh-Dhahhak, Atha bin Abi Rabah, dan lain-
lain.

Dikatakan hljt ,;l'aarr rl*jt &f *t yumemancarkan mani.

Abu Ubaidah herkata, " i$ 11 yakni 3irt tit (apabila

ditakdirkan). Dikatakan dt ',r:; apabila aku menetapkan sesuatu.

tj U, V+"i menetapkan untuknya. Contohnya ucapan penyair berikut
ini:
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,$ir u 4;6A)i'*
'Hingga menemui apa yang ditetapkan bagimu oleh penentu'.

Maknanya adalah, ditakdirkan menjadi anak darinya."

fig;iati;!fi (d"n bahwa Dialah yang menetapkan kejadian
yang lain flcebanghtan sesudah matt) maknanya adalah

pengembalian arwah ke dalam jasad saat pembangkitan kembali,

sebagai pemenuhan j anj i-Nya.

Jumhur membacanya itItf, s""* qashr (tanpa madA seperti

wc,zontpr.

Sementara rfir, Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan

nadd 16lU:.3q separti wa,ztn'tl6$.

Berdasarkan kedua qira'ah tersebut, maka kedua Lafazlnya

adalah bentuk mashdar.

6Y, i*\';*,V (dan bahwa Dia yang memberikan kckayaan dan
memberilrsn kccuhtpan) maknanya adalah memberikan kekayaan

kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan memberikan kemiskinan
kepada siapa yang dikehendaki-Nya seperti firman-Nya:

3-$ ltii A i;$ i5; 'ii (Meluastran rezeki dan

menyempitlmnnya bagi siapa yang Dia lcehendaki) (Qs. Ar-Ra'd [13]:
26)

Yo;$ jz;,-(Uerryempitkan danmelapangkan [rezekifi (Qs. Al
Baqaratr l2l:2afl.

Ibnu Zaid berkata, "Ibnu Jarir memilih pendapat ini."

Mujahid, Qatadah, dan Al Hasan berkata, "f,;I maksudnya

adalatr memberikan harta,df yakni memberikan pelayanan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ,,3f urtinyu memberikan

barang, yakni memberikan harta-harta pokok. "
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Pendapat lain menyebutkan, batrwa makna ;Pt adalah

menjadikannya rela dengan apa yarLg diberikan, y4kni mencukupinya

kemudian menjadikannya ridha dengan apa yang diberikan-Nya.

Al Jauhari berkata, *e - ,y:j, e-seperti G, - ,;b -
memberinya apa yang membuatnya rela. itii artinya

(membuatnya ridha). ;;ir aaAan ;b}l Gerelaan; keridhaan)."

, yakni
,o$.)l

,I)i ,, 'uV ei "u: ,6t ,Pl u6 ptlat'u 
"V ,Ft y: ,dt ,t&l ui'

,3t ,pt:ri6 6earangsiapa memberi seratus ekor sapi maka dia telah

memberi keridhaan. Barangsiapa memberi seratus ekor domba maka

dia telah memberi kekayaan. Barangsiapa memberi serafus ekor unta

maka dia telatr memberi pengharapan)."

Al Akhfasy dan Ibnu Kaisan berkata *;i1 yakni ;ll
(menjadikannya miskin; membutuhkan)."

Ini menguatkan pendapat yang pertama.

g;lj 3.3 ; Itt <ao" bahwa Dialah Tuhan fyang memitikiJ

bintang syi'ra) maksudnya adalah bintang di belakang bintang Gemini

yang biasa disembah oleh suku Khuza'atr, yutu c/il| yang biasa

disebut', #r, y *rglebih terang daripada,s yitlt yang disebut i-r:idir.

Allah S menyebutkan bahwa Dia adalatr {frl .L.3 (fuhan

fyang memilikiJ bintang syi'ra), kendati Dia adalah Tuhan segala

sesuatu, maksudnya untuk mementahkan dan menyanggah orang-

orang yang menyembah bintang syi'ra itu. Orang yang pertama kali

menyembahnya adalah Abu Kabsyah, dia termasuk pemuka bangsa

Arab. Kaum Quraisy sering menyebut Rasulullah $ dengan sebutan

Ibnu Abi Kabshah @utera Abu Kabasyah), untuk menyerupakan

beliau dengan Abu Kabsyah, karena beliau menyelisihi agamamereka

(kaurn Quraisy) sebagaimana yang dilalorkan Abu Kabsyah. Di

antaranya adalah ucapan Abu Suffan pada saat pen'aklukan Makkah,

"sungguh ia telah melakukan sesuatu layaknya putera Abu Kabsyah."

AbuZatdberkata "Orang Arab mengatakan Ar'U'nV a*f V
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Jj..ii Se iiLl f:t?t (dan bahwa Dia telah membinasakan lmum

'Aad yang pertama). Disifatinya kaum 'Aad dengan sifat yang

pertama, karena mereka ada sebelum kaum Tsamud.

Ibnu Zaid berkata, "Mereka disebut kaum 'Aad yang pertama

karena mereka adalah umat pertama yang dibinasakan setelatr masa

Nuh."

Ibnu Ishaq berkata "Ada dua kaum 'Aa4 yaitu kaum yang

dibinasakan dengan hembusan angin kencang, dan kaum yang

dibinasakan dengan suara yang mengguntur."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kaum 'Aad yang pertama

adalah kaum Huud, sedangkan kaum 'Aad yang lain adalah kam."

Jumhur membacanya $jii $G, dengan tamvin dan hamzah.

Sementara itu, Nafi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Mtrhaishin membacanya

denglm memindatrkan haral@t lwmzah kepada huruf laam dan meng-

i dgham -kan t ar*v i n padanya

&6VEfii ldan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang

ditinggallran-Nya [hidup) maksudnya adalah, dan membinasakan

kaum Tsamud sebagaimana membinasakan kaum 'Aad, maka tidak

ada lagi yang tersisa dari kedua kaum itu Tsamud adalatr kaum Nabi

Shalih yang dibinasakan dengan suara me,ngguntur.

Pembahasan tentang kaum 'Aad dan Tsamud telah

dikemukakan beberapa kali.

|fi ; d't;t (dan kaum Nuh sebelum rz) maksudnya adalatr,

dan membinasakan kaum Nuh sebelum dibinasakannya kaum 'Aad

dan Tsamud. &Lt ',.m f $( #y (dan kaum Nuh sebelum itu.

Sesungguhrrya mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan

paling durhaka), yakni mereka lebih "halim dan lebih durhaka

daripada kaum 'Aad dan Tsamud. Atau, lebih ztralim dan lebih
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durhaka daripada semua golongan yang kafir. Atau, lebih zhalim dan

lebih durhaka daripada kaum musyrik Arab, karena mereka

membangkang terhadap Allah dengan melakukan kedurhakaan,

padahal sangat lama Nuh mendakwahi mereka, sebagaimana

disebutkan dalam firman-Nya, (ti 5* $y* 3i @.5 (Matca dia

tinggal di antara mereka seribu tahun htrang lima puluh tahun) (Qs.

Al'Ankabuut [29]: A).

{r{1 "Krij$lt (dan negeri-negeri kaum Luth yang telah

dihancurkan Allah). iJuirfi artinya L. y*fi @embalikan). ;6jf:ii,
adalah kota-kota kaum Nabi Luth. Disebut 't<44A, karena kota-kota

ini dijungkirbalikkan bersama mereka sehingga atasnya menjadi

bawahnya.

Anda mengatakan '$ii, apabila Anda membaliknya. Makna

.6f adalah -ULf lmenjatuhkan), yakni Jibril menjatuhkannya setelah

mengangkatrya.

Al Mubarrad berkata, "(Maksudnya adalah) menjadikannya
jatuh."

,iS C q7'i (talu Allah menimpakan atas negeri itu adzab

besar yang menimpanya) maksudnya adalah menimpakan kepadanya

apa /ang ditimpakan kepada mereka, berupa bebatuan yang

ditimpakan kepadanya; sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

,fu n'r'b & g$V Wy" W61i3 lUatra Kami jaditran bagian

atas lrota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu

dari tanahyang lceras) (Qs. Al Hijr fl51:7$.

Redaksi tersebut mengandung ungkapan yang menunjukkan

dahsyatnya peristiwa yang menimpa negeri itu dan besarnya hal

tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir-nya kembali

kepada semua umat yang telah disebutkan, yakni: lalu Allah
menimpakanadzab atas negeri-negeri itu dengan berbagai macamnya.
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6tG 4J l{c ti$ 6ara turhadap nilonat Tuhanmu yang

manalrah lcamu ragu-ragu?). Khithab ini bagi orang yang

mendustakan, yakni: maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah,

wahai manusia yang mendustakan, kamu ragu.s4gu dan

menyangsikan?

Pendapat lain menyebutkan, bahwa lhithab ini untuk

Rasulullatr $$ sebagai sindiran bagi selain beliau.

Pendapat lain menyebutkan bahwa khithob ini untuk setiap

orang yang layak baginya.

Penyandaran fi'l t6(3 pada bentuk tuaggal sesuai bilangan

keterkaitannya. Hal-hal yang telah disebutkan itu disebut ,{t., yakni

nikmat-nikmat, kendati seb4giannya berupa petaka dan sebagian

lainnya berupa nikmat, karena semuanya mengandung pelajaran, dan

karena di dalamnya terkandung pembalasan bagi orang-orang yang

durhaka, disamping juga mengandung pertolongan bagi para nabi dan

orang-orang shalih.

Jumhur membacanya AttS,tanpa idgham, sedangkan Ya'qub
dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan meng-idgham-kxt salah

satu huruf /aa'ke dalam yang lain.

$jfr ;lrf i 3jt:,6 Qni [MuhammadJ adalah seorang pemberi
peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah

terdahulu) maksudnya adalah, Muhammad adalah salah seorang rasul

(utusan) kepadi kalian di antara.rasul-rasul sebelumnya, karena dia
memperingatkan kalian sebagaimana mereka memperingatkan kaum

mereka. Demikian perkataan Ibnu Juraij, Muhammad bin Ka'b, dan

lainnya.

Qatadah berkata, "Maksudnya Al Qur'an, dan Al Qur'an
memberi peringatan sebagaimana Kitab-Kitab terdahulu memberi

peringatan."
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I

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, inilah

berita yang disampaikan kepada kita tentang umat-umat terdatrulu

untuk menakuti umat ini, agar apa (adzab) yang telah ditimpakan

kepada mereka tidak menimpa kita. Demikian perkataan Abu Malik.

Abu Shalih berkata, "sesungguhnya kata penunjuk tl:[- 1tnt1

menunjukkan apa yang terdapat di dalam lembaran-lembaran Musa

dan Ibrahim."

Pendapat yang pertarna lebih tepat.

.'i;$i $J lteUn dekat terjadinya Hari Kiamat), ya}rri- *:j
's$i iiti.lt (tetah . dekat terjadinya Kiarnat). Disebut iljT karena

kejadiannya telah dekat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah karena

dekatnya dari manusia, sebagaimana firman-Nya" 2r6'6t ,fi311feUn
delrat [datangnyal saat itu) (Qs.Al Qarnar [54]: l).

Allah memberitatru mereka tentang itu agar mereka bersiap-

siap untuk itu.

Disebutkan dalam Ash-Shibab: 'i2rii $J, yakar i;r;ir 6"tut
dekat terjadinya KiamaQ. h:j, Jit arttrya lelaki itu bergegas'

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

i"ok t 69rrjj A G.s3Ll? &$t'.it
aa

" Keberangkotan pun segera dilahtkan, padahal rombongan kami
masih beistirahat di tenda-tenda lcami, rnaka seakan-al(nn sudah

cuhtp."

'+g S 9;' e 6 fi (tidak ada yang aknn menyatakan

terjadinya hari itu selain Allah) maksudnya adalah, tidak ada diri

yang mampu menyingkap tentang terjadinya kecuali Allah &.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa '4f U"r akna Util$.!1
(penyingkapan), dan huruf haa' padanyasebagai haa' padakata irJ6ir

dan o3r1lr.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa 
tta4(Uermat<cra 

l+r.?, aan
hrsraf haa'-nya untuk mubalaghah(menunjukkan sangat) seperti trit.

Pendapat yang pertama lebih tepat. ti$ uaA"n si/ar untuk
maushuf yang dibuang, sebagaimana kami sebutkan. Maknanya yaitu,
tidak ada yang mampu menyingkapnya selain Allah, karena para
makhluk diliputi oleh berbagai kedahsyatan. Demikian perkataan
Athq Adh-Dhahhak, Qatadalq dan lainnya

Altah & lalu mencela mereka, i,j# *fl\:i{,;i\ (maka apalcalt
kanu menasa heran terhadap pemberitaot ini?)

Maksud .l$ aaaUtr Al Qur'an, yakni bagaimana kalian
merasa heran terhadapnya dengan pendustaan.

i#.9; (dan lmmu menertawakan)nya sebagai cemoohan,
padahal itu tidak pada posisi untuk didustakan dan dicemoohkan. 7;
'o(i (dan tidak menangis) karena takut dan khawatir terhadap
ancaman yang keras

Kalimat '"j-rt fr @edang lcamu melengahkan[nyaD berada
pada posisi nashab sebagai haal $eterangan kondisi). Bisa juga
sebagai kalimat permulaan unhrk menegaskan kandungannya. 3j,3t
[yakni daa';t:!Sl adalah lalai dan lengatr terhadap sesuatu.

Disebutkan dalam Ash-Shibah: qG '# - $fi - lti.i" artinya
mengangkat kepalanya dengan angkuh.

Seorang penyair berkata,.

iriltri U,+,y'.,tl .bly,

"Kelengahan malam adalah keringanan belal."

l
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Ibnu Al A'rabi berkata, "3ji.l.Jr adalah permainan (bermain-

main). lrtiJt aaaah yang bermain-main. Dikatakan kepada biduawina,

6-*l,yakni'lalaikanlah kami dengan nyanyian'. "

Al Mubarrad berkata, *'t2e32i yakni os\w (diam; tenang;

mati)."

bf;$ &liL.t @aka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah

[Diafi.

Setelah Allah & mencela orang-orang musyrik karena

cemoohan mereka terhadap Al Qur'an, dan karena menertawakannya,

mengolok-oloknya, serta tidak mengambil manfaat dari nasihat-

nasihat datr wejangan-wejangannya, Allah pun memerintahkan para

hamba-Nya yang beriman untuk bersujud kepada Allah dan

menyembah-Nya.Htrruf faa'di sini sebagai penimpal kata syarat yang

dibuang, yakni: jika perihal orang-orang kafir demikian, maka

bersujudlah kalian kepada Altah dan sembahlah Dia, karena Dialatr

yang berhak atas itu dari kalian. Di pembukaan surah ini telah

dikemukakan, bahwa Nabi $ berzujud saat membaca ayat ini, dan

turut sujud pula orang-orang kafir bersamanya. Jadi, yang dimaksud

dengan sujud ini adalah sujud tilawatr. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maksudnya adalah sujud fardhu.

' Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4 i$V 611 '; itlt @an bahwa Dia yang

memberilran keksyaan dan rnemberilcan lcecuhtpan), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) memberi dan membuat rela."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ;I;V
{it -!S (dan batruta Dialah Tuhan fyang memilikiJ bintang syi'ra),

dia berkata, "Maksudnya adalah bintang yang biasa disebut asy-

syi'ra."

Al Fakihi meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "Ayat ini

diturunkan berkenaan dengan suku Khuza'ah, mereka biasa
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menyembah bintang syi'ra, yaitu bintang yang mengikuti
(gemini)."

Ibnu Mardawaih . meriwayatkan darinya juga, mengenai
firman-Nvu, divi ifui e 3-$ t:ri Qni [MuhammadJ adatah seorang
pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah
terdahulu), dia berkat4 *(Maksudnya adalah) Muhammad $.,'

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkat4 *ii;Ii
adalah salatr satu rutma Hari Kiamat.',

Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad dalam Az-ZuM, Hannad, Abd bin
Humaid, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
shalih Abu Al Khalil, dia berkata, 'setelah diturunkannya ayat, t1:6;rii
|'Ki * iY.x; @ a;ix *ifr @atco apakah tcamu merasa heran
terhadap pemberitaon ini? Dan kamu menertawakan dan tidok
menangis?), Nabi $ tidak pernah tertawa, kecuali tersen5rum.,'

Latazh Abd bin Humaid yaitu: maka (setelah itu) Nabi $
tidak pemah terlihat tertawa dan tidak pula tersenyum hingga
meninggalkan dunia.,,

ltbdwraz-z-aq, Al Firyabi, Abd.bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 'ora$
(melengahkan(nya)), dia berkata, *Meralaikan(nya) dan berpaling
darinya."

Al Firyabi, Abu ubaid daram Fadhail-nya, Abd bin Humaid,
Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzamm At Matahi, AlBazzar, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ar Baihaqi dalam sunan-nya
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 'or$ i.V
(sedang lmmu melengahtran[rryaJ), dia berkata, "Mendendangkan lagu
Yaman, yaitu bila mereka mendengar Al eur'an maka mereka
bernyanyi-nyanyl dan bermain-main.,'

onon
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Al Firyabi, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya juga, mengenai frman-Nya, i_2id"

(melengahkan[nya), dia berkata, "Mereka melewati Nabi $ dengan

angkuh. Tidakkah kau lihat bagaimana unta bersikap congkak?"

Abdwrazt-aq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Abu Khalid Al Wali, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib keluar
kepada kami setelatr diiqamahkan shalat, sementara kami berdiri
menunggunya untuk majU dia pun berkata, 'Mengapa kalian lengatr?

Kalian tidak di dalam shalat dan tidak pula duduk menunggu'."
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SURAH AL QAMAR

Surah ini disebut juga surah iqtarabat. Surah ini terdiri dari

lima puluh lima ayat dan.semuanya Makkiyyah menurut pendapat
jumhur.

Sementara itu, Muqatil berkata "Surah ini Makkiyyatr kecuali

tiga ayafry4 mulai dmi, j}l U;'i) irSj;-;1 (atuu apatrah mereka

mengatalran, 'Kami adolah satu golongan yang bersatu yang pasti
menang'.) hioggq ?\t tt',1 ';ri,Ag (Dan Kiamat itu lebih dahsyat dan

lebih pahit) (Qs. Al Qarnar [5$: aa46)." Al Qurttrubi berkomentar,

"Pendapat ini tidak benar."

Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Mardawaih, An-Nahhas, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa

suratr ini diturunkan di Makkah.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-
Ztfiur.

Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, *(Suratr) iqtarab disebut al mubayyidhah (yang

memutihkan) di dalam Taurat karena akan memutihkan wajah
pembacany a padahari memutihnya wajah.-

A1Baihaqi berkata, "(Ini riwayat) munkn."

Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dari Ishaq bin Abdutlatr bin
Abi Farwah, dan dia menilainya marfu' (menyandarkannya kepada
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Nabi $), "Barangsiapa membaca i;tli *;frp"d"seliap dua malam,

maka Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat nanti dalam

keadaan wajatrnya bagaikan bulan pada malam bulan purnama."l56

Ibnu Adh-Dharis juga meriwayatkan serupa itu dari Laits bin

Ma'n, dari seorang syaikh, dari Hamdm, ymg menilainya marfu'.

Telah dikemukakan, bahwa Nabi $ membaca surah Qaaf dan
2At5r ifrp"a"shalat Idul Adha dan Idul Fitri.

$fi |t;lu;r;li#@;-:^*r'Jii5t;taifi ii
-SHs\d,fr Y;3I3Y.tu,@T:33."

3q'j )i-vli* uiM
,4i ) o / /r/ )r 2nz '1127

fltL*-_ p.+o dls

"ki;:iG rr?+65i'u'b;.jA jj{.fr t#
J.K * @ U'i.,.n iiA-Ks 3fi $t \yi*li3@- iir
,14;Ex @ 'E"rG

"6 Dha'i1
Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, yang disebutkan

oleh Ibnu Adi dalam Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin (para perawi yang lemah dan
yang riwayatnya ditinggalkan).

Yahya berkata mengenainya" "Dia tidak dianggap, haditsnya tidak boleh ditulis."
Ahmad berkata,'Tidak dibenarkan periwayatan dari Ishaq bin Abi Farwah."
Amr bin Ali dan An-Nasa'i berkata uMatruk(riwayatnya ditinggalkan).';

i;5@:"::,3
,r( -D.,, l!. --
t-t  i}! l. a>

H*i'Jt-

"o;4 1j6 6.16 V.1{:t d i}'rrq
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Gi*r{iJ; $3i;y{-(;36 #:6 tj;;#e
@ ;{ 6 *r' &;ffi@ ;i i1 j ip {s 6,16 (#

{S n ti,'r;y,W;,ii; @ 6 i,*: ;i iG. (A 
";A

*: ti'f#S$V;-';{;@rij 'bGK@

@{.fr
nTelah dekat (datansnya) saat itu dan tetah terbelah bulan. Dan

jika mereka (orang+rang musyrikin) melihat sesuatu tanda
(mukjizat), mereka berpaling dan berkata,,Qni adalah) sihhyang
terus-mcnerust. Dan mereka mcndwtakan (Nab| dan mengikuti

hawa nafsu mcreka, sedang tiop-tiap urusan tebh ada
ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka
beherapa kisah yang ada di dalamnya terdapat cegahan (dari

kekaftran), itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-
peringatan itu tiada berguna (bqgi mereka). Maka berpalinglah

kamu dafi mereka. (Ingaflah) hari (ketika) seorang penyeru
(malaikaS mcnyeru kepada sesuatuyang tidak mcnyenangkan

(Hari Pembalas an), sambil menundukkan pandangan-pandangan
mereka kelqar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang
beterbangan, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu

Orang-orang kaJir berkatar'Ini adalah hariyang beratr. Sebelum
mereka, telah mcndustakan (pula) kaum Nuh, maka mereka

mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mcngalakan, ,Dia seorang
gila dan dia sudah pernah diberi ancotnan,. Maka dia mengadu

kepada Tuhannya,'Bahwasanya aku ini adalah orang yang
dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku),. Maka Kami bukakan
pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Dan
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Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka

bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah

ditetapkan. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat

dari papan dan paku, Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami

sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh). Dan

sesungguhnya telah Kamiiadikan kapal itu sebagai pelaiaran, maka

adakah orang yang mt u mcngambil pelaiaran? Maka alangkah

dahsy atnya adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku D an

sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelaiaran,

maka adakah orang yang mengambil pelaiaran?"

(Qs. At Qamar [5al: 1-17)

Finnan-Nyq 'fii '|ttf L'gt ,fill$etah detcat [datangnyaJ

saat itu dan telah terbelah bulan) maksudnya adalah, telah dekat, dan

tidak diragukan lagi bahwa Kiamat telah terjadi, berdasarkan

penisbatannya. dengan apa yang tersisa dari sejak kenabian

Muhammad hingga berlalunya dunia yang sangat dekat (tinggal

sebentar lagi). Bisa dikatakan, bahwa karena Kiamat sudah pasti

terjadi, maka berarti itu dekat, karena setiap yang akan datang adalah

dekat.

trni 'iii| (dan tetah terbelah bulan) maksudnya adalah, ,et
'tat 'rdl, (dan sungguh telah terbelah bulan). Demikian Hudzaifah

membacanya, dengan tambahan 3J. Maksudnya adalah terbelahnya

bulan pada masa kenabian yang merupakan mukjizat Rasulullah #i.
Demikian pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Al Wahidi

berkata, "sejumlah mufassir berpendapat demikian, kecuali yang

diriwayatkan oleh 'Utsman bin Atha dari ayahnya, bahwa dia berkata,

'Maknanya: akan terbelah bulan'. Namun semua ulama menyelisihi

pendapatnya ini." Lebih jauh dia berkata, "Disebutkan telah dekatnya

Kiamat dengan terbelahnya bulan, karena terbelahnya bulan termasuk
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tanda-tanda kenabian Muhammad $, sedangkan kenabian beliau dan

masa beliau termasuk tanda-tanda telah dekatnya Kiamat."

Ibnu Kaisan berkata, "Dalam redaksi ini adalatr kalimat yang

didahulukan dan dibelakangkan, yakni bt";lr -;;i$ '#t F!! (tetatr

terbelah bulan dan telah dekat Kiamat)."

Al Qurthubi menceritakan dari Al Hasan seperti pendapat

Atha, bahwa tertrelahnya bulan itu terjadi pada Hari Kiamat.

pendapat lain menyebutkarU batrwa makna 'fi, 'Oht adalatt

jelas dan terangnya perkara Orang Arab biasa menjadikan bulan

sebagai perumpamaan dalam hal kejelasan.

Pendapat lain menyebutkan' ba6wa ,:'tit i1W\ adalatl

terbelahnya kegelapan dari bulan dan terbitrya bulag di tengatr+engatr

kegelapan itu, sebagaimana pagi disebut ii0, karena 'O).y

(erpecatrnya; terpisaturya) kegelapan darinya.

Ibnu Katsir berkata, "Terbelaltlrya bulan terjadi pada masa

Rasulultah $, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits mutautatir

(diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang) dengan

s anad- s anad y arig s lahih."

Lebih jauh diq berkata, "Ini perkara yang disepakati oleh para

ulama, bahwa terbelatrnya bulan terjadi pada masa Nabi $, dan itu

merupakan salah satu mukjizat luar biasa beliau."

Az-7-aiiai berkata, "Suatu kaum menyatakan pernyataan yang

menyelisihi apa yang dianut oleh para ulamq bahwa takwilannya:

bulan ittr akan terbelah pada Hari Kiamat. Padahal, pe.rkaranya cukup

jelas, demikian juga ijma' paraulama, karena firman-Ny4 '41;W-"Lt

P 7, llj$ V; @an iika mereka [orang-orang musv'ikinJ

melihat sesuatu tanda [mulgiizatfl, tnereka berpaling dan berkata,

"[Ini adalahJ sihir yang terus-menerus.') menunjukkan bahwa

peristiwa ini terjadi di dunia, bukan pada Hari Kiartat."
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I

Tidak ada yang menyelisihi pendapat jumhur dan mengatakan

bahwa terbelahnya bulan itu akan tedadi pada Hari Kiamat, kecuali

sekadar menjauhkan kemungkinan, yaitu dengan berkata, "Seandainya

bulan terbelah pada masa Nabi $, maka tidak seorang pun kecuali dia

melihatnya, karena ini merupakan tanda, sedangkan manusia sama

terkait dengan tanda-tanda."

Hal ini dijawab: Tidak harus setiap orang melihatnya, baik

secara logika, syariat, maupun tadisi. Namun demikian, telah sampai

kepada kita nukilan-nukilan yang mutawatir. 'Jadi, apa yang

dikemukakannya itu hanya menepiskan kejauhannya dan menepuk

wajah orang yang mengatakannya sendiri.

Kesimpulannya, bahwa bila kita melihat Kitabullah, maka

sesungguhnya Allah telah memberitahukan bahwa bulan telah

terbelah, dan Allatr tidak memberitahukan bahwa bulan akan terbelah.

Bila kita melihat Sunnah Rasulullah $, maka telah disebutkan dalam

Ash-Shahih dan lainnya melalui jalur-jalw muta'ntatir, bahwa bulan

telah terbelah pada masa kenabian. Bila kita melihat pendapat para

ulama, maka mereka semua telah sepakat akan hal ini. Jadi, tidak
perlu menoleh kepada pandangan yang janggal, yang menjauhkannya.

Insya Allah nanti akan dikemukakan sebagian riwayatnya.

T.:J 7" Afi *j.'ar; W- "Lt 
(dan jitra mereka [orang-

orang musyrikinJ melihat sesuatu tanda [mukjizatJ, mereka berpaling

dan berkata, "[Ini adalahJ sihir yang terus-menerus.').

Al Wahidi. berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa ketika

bulan terbelah, orang-orang musyrik berkata, 'Muhammad telah

menyihir kita'. Allah pun berfirman, '4t; W- 6b (dan jika mereka

[orang-orang musyrikinJ melihat sesuatu tanda), yakni terbelahnya

bulan, *A{*rr"ka berpaling) dari membenarkan dan mengimaninya.

7" llfij @"" berlcata, 'pni adalahJ sihi) yang kuat, yang
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mengalahkan sihir-sihir lainnya', yaitu dari ungkapan l;Sr ;r:1 Uilu
sesuafu ifu kuat dan berkesinambungan."

Sejumlah ulama mengatakan, bahwa makna T*adalah kuat
dan keras."

Al Akhfasy berkata, *Diambil dari $;ir ;/-tt, yuU*i kuatnya
pintalan tali."

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Al Aliyah dan Adh-
Dhahhak, serta dipilih oleh An-Nahhas. Contohnya ucapan Luqaith
berikut ini:

G?r:rl1r #itt'6V 'iii? ;r"pt ,F
"Hingga *"r; di atas tnt*ri, yang tidak teruhtr
oleh kejujuran ambisi, baikratapan maupun kcluhan.,,

Al Farra, Al Kisa'i dan Abu Ubaidah berkata, *r4'1 3;y
yakni sihir yang telah lalu, berasal dari ungkap* l;3r "i a^ 'ia,y
'".*ljr apabila sesuatu itu telahpergi."

Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadatr, Mujahid, dan
lainnya, serta dipilih oleh An-Nahhas.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 3r:, maknanya terus
berkesinambungan. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

'#rf-F:e e'";t ?1t3,;t,ifu' ujy,tf

"Ketahuilah, dunia adalah malarn-malam dan sore-sore

Serta tidak ada sesuotu pun yang dahulu,

y ang b e r ke s inamb ungan."

Maksudnya adalah yang kekal abadi.

Pendapat lain . menyebutkan, batrwa H aftinya batil. Ini
juga diriwayatkan dari Abu Ubaidah.
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, 
Pendapat tain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr,

sebagiannya menyerupai sebagian lain.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah, tefatr

berlalu dari bumi ke langit.

Pendapat lain menyebutkaru bahwa itu berasal aarr irtVt,
dikatakan ,dt'; yakni $ )b (menjadi patrit), menyesakkan bagi

mereka Ayat ini mengandung bukti yang sangat besar, yang

menunjukkan bahwa terbelahnya bulan memang telatr terjadi,

sebagaimana kami nyatakan tadi.

A[ah & lalu menyebutkan pendustaan merek4 Y;,stY.iU-,
fiiifr (dan merelca mendustakan [NabiJ dan mengilatti hawa nafsu

mereka), yakni: dan mereka mendustakan Rasulullah serta kekuasaan

Allah yang mereka saksikarU dan mengikuti hawa nafsu mereka serta

apa-apa yang dijadikan indatr oleh syetan yang terkuhrk dalam

pandangan mereka.

Kalimat :r-:i J HS @edang tiap-tiap urusan telah ada

ketetapannya) adalatr kalimat permulaan yang menegaskan batilnya
pendustaan yang merekakatakan itu dan sikap mereka yang mengikuti

. hawa nafsu itu. Maksudnya, segala urusan telah ditentukan hingga

batasnya, maka kebaikan akan tetap bersama orang-orang yang baik
dan keburukan akan bersama orang-orang yang buruk.

Al Farra berkata "Maksudnya adalah, akan tetap ketetapan

pendustaan mereka dan ketetapan perkataan orang-orang yang

membenarkan, hingga mereka mengetahui hakikatnya dengan pahala

dan siksa."

Al Kalbi berkata, "Maknanya yaitu, setiap perkara di dunia

hakikatnya kelak akan tampak, dan yang di akhirat akan diketahui."

Jumhur membacanya , dengan kasrahpada huruf qaaf. Latazh
ini berada pada posisi rafa'sebagai khabar dari mubtada', yakni f.
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Abu Ja'far dan Zud bin Ali membacanya'/fi, pada posisi

jmr sebagu sifat ""*k l.
Syaibatr membacanya dengan fathah pada huruf qaaf ll;:..i1.

Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Nafi.

Abu Hatim berkata, *Tidak ada alasan untuk ini."

Pendapat tain menyebutkan, bahwa alasannya *ul{ dTFP
memperkirakan adanya mudhaf yarrg dibuang, yakni )ffI ts il ,Ft
(sedang tiap-tiap urusan ada ketetapannya), atalu stiti;r.t it6; (ada waktu

ketetapan), atau !:fuy ilrsi; 6autempat ketetapan), dengan anggapan

sebagai mashdai atav zharf zaman, atatt zharf makan.

:9."9 *-Y li'lt U iM 36j gan sesungguhnya telah

datang lrepada mereka beberapa kisahyang ada di dalamnya terdapat

cegahan [dari kcka/irunfi, yakni: dan sungguh telatr datang orang-

omng kafir Makkatr, atat;- orang-orang kafir secara umum, kepada para

nabi. Ini berita tentang urnat-umat yang mendustakan, yang

dikisahkan Al Qur'an kepada kita. iq', ,+- 6 (di dalamnya

t e r d ap at c e g ah an I dar i ke kafi r anJ), y ahurti':E {:t (pence ga}ran), den gan

anggapan sebagai mashdar miimi. Dikatakan '8f') artinya aku

melarangnya dari keburukan dan menasihatinya. Bisa juga sebagai lsrz

malcan (sebutan tempat). Maknanya yaitu, telah datangkepada mereka

tempat-tempat yang mengandung peringatan, yakni pada dirinya

terdapat tempat untuk itu. Asalnya "yrij, lalu huruf n"' |:U*li
berubatr menjadi daal bersama zaay, sebagaimana d.itetapkan pada

tempatrya.

Zard bin Ali membacdnya'7j", dengan merubatr huruf raa'
j,;+fi menjadi zaa)/,dan meng- idgham'kanhtxuf zaaykepada zaay.

Latazhb pad^ kalimat trlr*t ';; (beberapa Hsah) adalah tit-

tab'idh (menunjukkan sebagian), yaittr yang memasukinya pada posisi

nashab sebagai haal Seterangan kondisi).
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Marfu'-nya '^18 'i:z--u Qntah suatu hikmah yang

sempurna) karena sebagai khabar dan mubtada'yang dibuang, atau

badal dafi tI sebagai badl fullin min htllin, atau badl isytintql.

Maknanya yaitu, Al Qur'an adalah suatu hikmah yang mencapai ti$k,
yang tidak ada kekurangan dan cela padanya. Ini dibacajuga dengan

nashab (aS &l sebagai haal $eterangan kondisi) dari 6, yakni:

yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran) dalam keadaan

hikmah yang sempurna.

3Ai 6 (3 @atrn peringatan-peringatan itu tiada berguna

[bagi merelca). ti bisa sebagai kalimat tanya dan bisa juga sebagai

penafi (yang meniadakan), yakni: peringatan-peringatan apa yang

berguna (bagi mereka), atau: peringatan-peringatan itu tidak berguna

Oagi mereka). Huruf faa' di sini untuk mengurutkan

ketidakbergunaan hal itu setelah adanya hikmah yang sempuma.

jti uaAun bentuk jarnak d*i i-ru yang bermaf<na ]riijr
(pemberi peringatan), atau bermakna ]rj-lfi (peringatan) sebagai

mashdar.

Allah & lalu memerintahkannya unhrk berpaling dari mereka,

;i:;Tji @afa berpalinglah lcamu dari mereka), yakni berpalinglah

dari mereka karena tidak berpengdruhnya peringatan bagi mereka.

Hukum ayat ini dihapus oleh ayat pedang, H ,ti Jy 8i A ;;-
([ingatlahJ hari firetilal seorang penyeru [malaikatJ menyeru kepada

sesuatu yang tidak menyenangkan [Hari PembalasanJ). Manshub-nya

zharf karena -fi 'l yurgdiperkirakan, yakni lii lingatlah), atau karena

.fi'l i';}(keluar) yang disebutkan setelahnya. Bisa juga karena #6'
(malra peringatan tiada berguna), dan kalimat ;i:; if; (makn

berpalinglah kamu dari mereka) menjadi mu'taridhah, atau karena
'ot;t$ iS- lorang-orang knlir berkata), atau karena tl,il gambtl

menundulrkran). Gugurnya huruf wawu pada lafazh {j (menyeru)

karena mengikuti lafazlnya dalam bentuk tulisannya dicantumkan
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demikian, sedangkan dibuangnya hrxuf yaa' dari lafazh A
Qtenyeru) untuk meringankan. dan dicukupkan dengan kasrah. arjl' 
Qtenyenr) ini adalatr Israfil. !3t lrj:lt adalah hal mengerikan yang

tidak disukai, yang mengnjukkan besamya perkara itu karena tidak

pematr dikenal oleh merekahal seperti itu sebelumnya-

Jumhur membacanya dengan dhqmmah pada }inxaf laaf

TF]
Ibnu Katsir membacanya dengan suhtn 6(f1 secara takhfif'

Mujatrid dan Qatadah membacanya dengan kosrah pada huruf

lraaf danfathah pada huruf raa' da[am bentukfi| maihul ftata kerja

pasi! ffi.
jjf.fi €3L lsambil menundukkan pandangan-pandangan

merelra). Jumhrn membacanya dlL, yam merupakan bentuk jarnak

dari Ube.

Hafilzah, Al Kisa'i, dan Abu Amr membacanya t$g, dalam

bentuk kata tunggal. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

)* i /i,7.:tl. "u'&'tlP'qt-ri
" D an para pemttda yang b erw ai ah tampan dari

Iyad bin Nazar bin Ma'd."

Ibnu Mas'ud membacanY a'ryg.

Al Farra berkatq "Bila kata sifat mendatrului kata jamak,

maka boleh mudzaklar, muannats, dan jamak.

Maksudnya adalatr jatnak taksir, bukan iamak salim, karena

merupakan penggabungan antara dua fa' il.

Manshub-nya Cll- adalah karena sebagai haal darifa'il 'b#
(keluar), atau dari dhamir pada )iiL (dari mereka) -
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/t e LH, [yakni a*, ]fA (ii] arti".ya ketundukan

dan kehinaan . Di-idhafak-kannya L#, kepada ]6.1i adalah karena

kemuliaan dan kehinaan tampak padanya.

,ii '"6 idY A:'*il ; i|]fr (treluar dari htburan seakan-alcan

merelra belalang yang beterbangan), yakni pfi,'u-Oi:H G.l"T
dari kuburan). Bentuk tunggal dari +r5;$f 

'uaa*, L:*, yaitu ]ilir
(kuburan), karena banyaknya mereka dan bercampurbaumya sebagian

mereka dengan sebagian lainnya, maka seakan-akan mereka adalah

belalang yang beterbilBffi, yakni berhamburan ke berbagai aratr dan

saling berbaur.

?):Xi Jyir+il (mereka datang dengan cepat kepada penyeru

itu). irE\li lyat<ni aari !*A adalatr L'-li (kesegeraan), yakni

kondisi mereka bersegera mendatangi penyeru itu, yaitu Israfil.

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

?At j;w* *L, e,;l u, i)s rla
"Rumah mereka di sungai Tigris, sungguh alat telah melihat mereka

di sungai Tigris bersegera untuk mendengarlcan."'

Maksudnya adalah *l * f (bersegera kepadanya).

Adh-Dhahhak berkata, *(Malsudnya adalah) mendatangi."

Qatadah berkata "(Maksudnya adalah) menuju."

Ikrimah berkata, "(Maksudnya adalatr) membuka telinga

mereka kepada suara itu."

Pendapat yang pertama lebih tepat, demikian juga yang

dikatakan oleh Abu Ubaidah dan lainnya.

Kalimat H'rt- t3i3i$ 3$ lorong-orang trafir bertrata, "Ini

adalah hari yang berat.') berada pada posisi nashab sebagai haal dari

dhamir 'rrlil, dan pengikafirya diperkirakan. Atau ini kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.
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Seakan-akan dikatakan, "La1u apa yangterjadi saat itu?" 'Jr aa*aU

kesulitan yang berat. Disandarkannya perkataan ini kepada orang-

orang kafir menunjukkan bahwa hari tersebut tidak berat bagi orang-

orang beriman.

Allah $h lalu menyebutkan rincian sebagian berita yang telah

dikemukakan secara global, d'# '# {K @ebelum mereka, telah

nendustakan [pulal katnn Nuh1, yakni mendustakan Nabi mereka. Di

sini terkandr.rng pelipur lara bagi Rasulullah $. Kalimat fi6 li.K
(maka mereka mendustakan hamba Kami [Nuh]) merupakan

penafsiran pendustaan yang disebutkan sebelumnya secara samar' Di

sini terkandung tambatran penegasan, yakni 6i u:* 'i.i(t (maka

mereka mendustakan hamba Kami, Nuh).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah, kaum

Nuh telah mendustakan pala rasul, lalu mereka mendustakan hamba

Kami, Nuh, dengan pendustaan mereka terhadap para rasul itu, karena

Nuh termasuk mereka.

Allah & lalu menerangkan, bahwa mereka tidak hanya

mendustakan, i;4$6'i @an mengatakan, "Dia seorang gila''), yakni

menuduhNuh sebagai orang gila.

Kalimat ';;,6. (dan dia sudah pernah diberi ancaman) di-
,athf-kan kepada rjl6, yakni: diancarrr karena mengaku nabi dan

menyampaikan risalah yang diembannya, dengan berbagai T*"aIl1
ancaman. Hr:ruf daal'nya adalah pengganti daxi huruf taa' J$)t,
sebagaimana tadi dikemukakan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini di-'athf-kan kepada

'o;4, yakni: dan mereka berkata, .i:)i 
'tSt (sesungguhnya dia

dikendalikan), yakni dikendalikan oleh j in dan akalnya hilang.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

l
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Mujahid berkata, "Ini berasal dari perkataan Allah & yang

menceritakan mengenainya, bahwa dia diancam dan dikecam dengan

berbagai hal menyakitkan." ..,::

Ar-Razi berkatq "Ini pendapat yang lebih benar, karena

maksudnya adalah menguatkan hati Nabi $ dengan menyebutkan

para rasul terdahulu."

;rE 3.Ji; b\ i3j Yi (maka dia menga&t kepada Tuhannya,

"Bahwasanya aht ini adalah orang yang diknlahkan, oleh sebab itu

tolonglah [aku).') maksudnya adalah mengadukan kaumnya kepada

Tuhannya dengan berkata, "sesungguhnya aku dikatahkan oleh

kaumku karena keengganan mereka untuk taat dan kebencian mereka

terhadapku, akibat penyampaian risalah, maka tolonglatr aku.

Balaskanlah mereka urtukku." Beliau memohon pertolongan kepada

Tuhannya atas mereka karena beliau telah berputus asa dari

penerimaan mereka, dan beliau mengetatrui pembangkangan serta

kekeraskepalaan mereka dan terus-menerusnya mereka dalam

kesesatan mereka.

Jumhur membacanya 6J denganfathah pada huruf hamzah,

yakni r$, tUut*u sesungguhnya aku).

Ibnu Abi Ishaq dan Al A'masy membacanya dengan kasrah

pada huruf hamzah [r]l). Qtra'at ini diriwayatkan juga dari Ashim,

dengan perkiraan disembunyikannya perkataan, yakni ;l.J (lalu dia

berkata, "Sesungguhnya aku...').

A[ah & lalu menyebutkan kesudahan mereka sebagai

akibatnya, # & 5::$ 7$ -(fi (maka Kami bukakan pintu-pintu

langrt dengan [menurunkanJ air yang tercurah), yakni tercurah

dengan sangat besar. iiir [berasal dmi ]fr adalah iy'l. 'v:a,
(tumpahan yang banyak)

Dikatakan t:rp i - rllil - '*-- C:t[rtiUr p apabila'air,

atau air mata ifu, tercurah banyak.
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Jumhur membacanya 
-'CX71, secara taktfif, sementara Ibnu

Amir dan Ya'qub membacanya dengan tosydid ${;11.
q+ &iil W; @"" Kami iadikan bumi memancarkan mata

air-mata air) maksudnya adalah, Kami jadikan bgmi semuanya mata

air-mata air yang memancar dengan deras. Asalnya ,/\\i tt;' €;i
(Kami pancarkan mata air-mata air bumi). Jumhur membacanya

W3, dengan tasydid, sementara Ibnu Mas'ud, Abu Haiwah, dan

Ashim dalam suatu riwayat darinya membacmya s@ara takhfif

t€rrttl.
ubaid bin umair berkata, *Allah mewahyrkan kepada bumi

agar mengeluarkan aimya, lalu bumi pun memancarkan mala air-mata

air."

3;'i i\*'.\fr 5!1i (maka bertemulah air-air itu untuk satu

uruscm yang sungguh telah ditetapkan) matsudnya yaitu, bertemulah

air langit dan air bumi untuk suatu urusan yang sungguh telah

ditetapkan atas mereka. Hal itu terjadi dalam kondisi yang telatr

ditakdirkan dan ditetapkan Allah.

Ibnu Qutaibah menceritakan, bahwa maknanya adalah, dalam

kadtr yang tidak pernatr terjadi salah satunya menumpahi yang

lainnya, batrkan biasanya air langit dan air bumi berada dalam kadar

yang sama

Qatadatr berkata ..(Maknanya adatah) telah ditetapkan bagi

mereka, batrwa bila mereka kafir maka mereka ditenggelamkan."

Al Jahdari membacanya giCir .r!ii (maka bertemulatr kedua

air itu).

At Hasan membacanya grlr;ir ,.di$. Qira'ahini diriwayatkan

jugadari Ati bin Abi Thalib dan Muhammad bin Ka'b.

/; 6 *(, &'&:i @an Kami ans\1 M! ke atas [bahteraJ

yang teibuat-dari papan dan paht), yakni 
9t1t 

p6 W dt g-i d'ei
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(dan Kami angkut Nuh ke atas perahu yang terbuat dari papan), yaitu

kayu-kayu yang kokoh, jL!; (dan pah).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr bf;5, (paku-paku) yang

menguatkan papan-papan itu. Bentuk tunggalnya ]ti;, segala sesuatu

yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang lain untuk menguatkannya,

disebut ?!"5r.-

Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadih, Muhammad bin
Ka'b, Ibnu Zaid, Sa'id bin Jubair, dan lainnya.

A1 Hasan, Syatr bin Hausab, dan Ikrimah berkata, "pJrt
adalatr punggung kapal yang kadang tertampar gelombang. Disebut

demikian karena bagian ini 
"U,ir 

pll,yak,rii5U lmendorong air). ifur
artinya i!'.rtr laorongan)."

Al-Laits berkata, "]6ilt adalah tali atau kawat yang mengikat

papan-papan perahu."

Disebutkan dalam Ash-Shifuafu: jC'.rtr adalah bentuk tunggal

dari -rl,fur, yaitu tali-tali atau kawat-kawat yang mengencangkan

papan-papan perahu, dan disebutkan juga gr;it (praku)."

.z )-i ./_W\ ,s/ Oang berlayar dengan pemeliharaan Kami)
maknanya adalah, dengan penglihatan dan pengawasan Kami serta

pemeliharan Kami terhadapnya, sebagaimana disebutkan dalam

firman-Nyu ,CiS,, 6iilt &Yt (Dan buatlah bahtera itu dengan

pengawasan Kami) (Qs. Huud [11]:37).

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, dengan

perintatr Kami."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, dengan

watryu Kami.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, dengan

mata air yang memancar dari burni.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, dengan

pandangan para wali kami dari kalangan malaikat yang ditugaskan

unhrk *ti"rT"* 
ifi (sebagai barasan bagi orang-orr) vans

diinglrari [Nuhfi. Al Farra berkata, "(Maknanya adalah) Kami

melakukan itu terhadapnya dan terhadap mereka, berupa

penyelamatannya dan penenggelaman mereka, sebagai balasan bagi

orang-or€mg yang mengingkarinya dan menentang perintah Nuh AS,

krena sesungguhnya dia adalatr nikmat bagi mereka, namun mereka

mengingkarinya."

Jadi, manshub-nya ifikar:ena sebagai 'illah (alasar)-

Pendapat lain menyebutkan, batrwa manshub'nya ini karena

mashdar oleh /7 yang diperkirakan, yalai ity Fi6;e (Karni

membalas mereka dengan pembalasan).

Jumhur membacanyu'i!, dalam benark bina' lit maful $ata
kerja pasif), dan maksudnya adalah Nuh.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, Allah

S, karena mereka kufur terhadap-Nya dan mengingkari nikmat-Nya.

Yazard bin Rauman, Qatadah, Mujahid, Humaid, dan Isa

membacanyu '$, dengan fathah pada huruf kaaf dar- faa' dalam

bentuk bina lil fa'il (kata kerja aktifl, yakni sebagai balasan dan

hukuman bagi orang yang kufir terhadap Allah.

'ly.-6j i{i @a, sesungguhnya telah kamiiadikan kapal itu

sebagai pelajaran) maknanya adalah, kapal itu Allah biarkan sebagai

pelajaran bagi orang-orang mau mengambil pelajaran.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah, dan

sesungguhnya Kami telah membiarkan perbuatan yang Kami lakukan

terhadap mereka sebagai pelajaran dan nasihat f'f u ,#-(matra
adalrah orang yang mau mengambil pelaiaran?). Asahya "6ili,lalu
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anc aman-ancaman-Ku), yaloi gtr$! @eringatanku).

Al Farra berkata, *]r$-'li dan ]li3r adalatr dua kata mashdar.n

huruf raa'-nya diganti dengan hwaf daal, lalu huruf dzaal-nyadiganti
dengan daal karcna kedekatan (malchral)-nya, kemudian huruf daal-
nya di-idhgam-kan (dimasukkan) kepada daal. Makrrarrya adalab
adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari ayat ini.

Pertanyaan ini unfuk menunjukkan besarnya perkara dan

ketakjuban, yakni: adzab dan ancaman-Ku sangatlatr dahsyat dan

menakjubkan, tidak dapat digambarkan

Pendapat lain menyebutkan, batrwa jI merupakan bentuk
jarnak crul-i;ri yang bermakna jrl1i, seperti ff yangbermakna ],3lrfi
(pengingkaran)

5# S|iii q-i--;l; (dan sesungguhnya telah Kami mudahkan

Al Qur'an untuk pelajaran) maknanyd adalatr, Kami memudahkannya
untuk dihapal, dan Kami tolong orang yang ingin menghapalnya.

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, Kami
menyediakannya untuk peringatan dan diambil pelajaran {.* q ,fi
(malra adalrah orang yang mengambil pelajaran?), yakni yarLg

bersedia mengambil wejangan dan pelajarannya. Ayat ini
mengandung anjuran untuk mengkaji Al Qur'an dan banyak
membacanya, serta bersegera mempelajarinya. f)i asalnya "fi.l,
sebagaimana disinggung tadi.

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Anas,

bahwa penduduk Makkah meminta Rasulullah # untuk
memperlihatkan suatu tanda kepada mereka, maka beliau
memperlihatkan bulan yang terbelah dua sehingga mereka melihat

ts? Muttdaq'alaih.

TAFSIR FATHUL QADIR r:-=;-: 731



Diriwayatkan juga darinya dari jalur-jalur lain dalam riwayat

Muslim dan lainnya, dia berkatq "Lalu turunlah ayat, '$$ '''6'6 ;.;'l
iAi ltelan dekat [danngnyal saat itu dan telah terbelah bulan)."

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Bulan terbelah menjadi dua pada masa

Rasulullah $, satu bagian di atas guoung dan satu bagian lagi di

bawahnya, maka Rasulullatr $ bersabd a t ili$ty (s aksiponl ah)." t'

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il

dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku pernatr melihat bulan terbelah

menjadi dua bagian sebanyak dua kali. sekali di Makkah, sebelum

Nabi $ ketuar. Satu betatran di atas Abu Qubais, dan satu belatran di

atas As-Suwai6u' .:: 
159

Dia latu menyebutkan, baltwa ini merupakan sebab turunnya

ayat tesebut.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Al

Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, dan Abu

Nu'aim, dari Ibnu Mas'ud juga dia berkata, ccr{ku pemah melihat

bulan dalam keadaan telah terbelah, dan aku melihat gunung di antara

celah kedua belahan bulan." Ini diriwayatkan dari beberapa jalur

darinya.

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, fri '3i;5 '.^rjfr ,+rt (tetan dekat

[datangnyal saat itu dan telah terbelah bulan), dia berkat4 "Itu

terjadi pada masa Rasulullah $. Bulan terbelah menjadi dua bagian,

HR. Al Bukhari (3637) dan Muslim (4D159).
t58 Muttafaq'alaih.
Lihat Al-Lu'lu' wa Al Mrian (no. 1784).

'se shahih.
HR. Al Hakim Ql47l) dan Al Baihaqi dalamAd-Dala'il QD65)'
Asalnya terdapat dalan ash-shabibaia sebagaimana telah dikemukakan.
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satu bagian di bawah guoung dan satu bagian lagi di belakangnya.

Nabi $ lalu berkat a,"lgs,t "*lli 1fa Ailah, saksikanlah).-r6o

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirniltlzi,
Ibnu Jarir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardur#ih,
Abu Nu'aim, dan Ai Baihaqi, dari Jubair bin Muth'im, dari ayahnya,
mengenai firman-Nya, 'fri |*6 @o telah terbelah bulan), dia
berkata, "Bulan terbelah ketika kami di Makkah, yaitu pada mENa

Rasulullah $, hingga satu belahan di atas gunung ini dan satu belahan
lagi di atas gunung ini. Orang-orang lalu berkata, 'Muhammad telatr
menyihir kita'. Seorang lelaki berkata, 'Jika dia menyihir kalian maka
dia tidak akan bisa menyihir semua manusia'."161

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Abdullah bin Ahmad
dalam Zawa'id Az-Zuhd, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan Abu
Nu'aim meriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami, dia berkata,
"Hudzaifah bin Al Yaman berpidato di hadapan kami di Madain. Dia
memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian berkata, , ;ii
'fi,'.pS '2,Afit Qelah dekat [datangnyal saat itu dan telah terbelah

bulan). Ketahuilah, sesungguhnya Kiamat telah dekat. Bulan tetah
terbelah pada masa Rasulullah S. Sesungguhnya dunia telah
menyatakan perpisahan. Hari ini berpacu dan besok berlomba."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, '4rya3, diu
berkata, "e*$ (memandang)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,
mengenai firman-Nya, ;f e ffii ;i1'(i!i1 (matra Kami bukakan

'@ shahih.
HR Muslim (4D159) dan At-Tirmidzip285).
t6t shahih.
HR. Ahmad @182); At-Tirmidzi Q289); Al Hakim etaTD; dan Ibnu Jarir

QTtst).
Dinilai shahih oleh Al Albani dalan ShabihAt-Tirmidzi (3ltt2').
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pintu-pintu langit dengan [menurunknnJ air yang tercurah), dia

berkata, "Dengan banyak. Langit. tidak pernah menurunkan hujan

sebelum hari itu dan tidak pula setelah hari itu kecuali dari awan.

Pintu-pintu langit dibuka dengan air yang tidak berasal dari awan pada

hari itu, maka bertemulah dua air."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya
juga, mengenai firman-Nyu, iyt 6l nft & Qrc atas.(bahtera) yang

terbuat dari papan aan pin4, <iia berkata *it1,\i adalarh papan

bahtera, dan ?!"St adalah pasak-pasaknya (paku-pakunya) yang

mengencangkan batrtera itu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Nya, ,!,5@anOatat), dia berkata, * jyt:,it @aku).'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, *}!tlt adalah dek kapal.'

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Ny q 5g '"(Ai W'-6;
(dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk

pelajaran), dia berkata, "Seandunya Allah tidak memudahkannya

bagi lisan manusia, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat

berbicara dengan kalam Allah."

Ad-Dailami juga meriwayatkan seperti itu dari Anas secara

marfu'.

Abd bin Humaid dan Ibnu AI Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny" f,:* q ,fr (maka adatrah orang yang

mengambil pelajaran?) dia berkata, "(Maknanya adalah) S:a ,y ,y
(adakah orang yang mengambil pelajaran?)"
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4;Of.;.q, &o:"i:(y

fio,fr$t'rt:.Al(A'a'

,Kj,43;'o(s$""e iK
lKs$@#,y36#aaif@#A

!# iK @ f$ o i{' $\:or;fi V;.I{,j@ r&,#
@ #,fr ,i $y-gi{g tLt q6 r}vt@,_3i,

,i t:i'$&"@ 3:f 4K i S €$jq r{" f5|;6

',r;$fS'i+pY"f;

ij,K, 11i- r'4 .rrp$:i_,r(t 
@ tK, 4'r,'brcK @

e'K@ Yfir=r:;{
@ *& +J lr<LQL "* a:-,rmy@, A\*36

C'ffi &:rt'$; @ K ncr qKY * U'a1!,

4:G 6i, # T:::S; -r* & if,Sif;j @ iAUV,tS

-,* .4:i-6rit@ W ?.6';R & J;rJ @ *

"Kaum 'Aad pun telah mendustakan (puta). Maka alangkahn,

dahsyatny a adzab-K u dan ancaman-ancaman-K u S es ungg u hiy a
Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat

froii tjYo(ffi*3:$j

1-E-:t3 "r;$(, ;f '*'i6i t$j, tl- @ 3r al':Ks
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kencang pada hari nahos yang terus-mcnerus, yang

menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma

yang tumbang. Maka betapakah dahsyatnya adzab-Ku dan

ancaman-anc aman-Ku D an s es ungguhnya telah Kami mudah kan

Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil

pelajaran? Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-

ancaman (itu). Maka mereka berkata,'Bagaimana kita akan

mengikufi saja seorang manusia (biasa) di antara kita?

Sesungguhnya kalau hita begitu benar-benar berada dalam keadaan

sesat dan gila Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara

kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi

sombong'. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang

sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Sesungguhnya Kami akan

mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mcreka, maka

tunggulah Qindakan) mcreka dan bersabarlah. Dan beritakanlah

kepada mereka, bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara meteka

(dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh

yang punya giliran). Maka mereka memanggil kawannya,lalu

kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya Alangkah

dahsyatnya adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Ses ungguhnya

Kami menimpakan atas mereka satu suarayang keras mengguntur,

maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang

dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. Dan

sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelaiaran,

maka adakah orang yang mflu mengamhil pelaiaran? Kaum Lut(
p un telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada merdka angin

yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali

keluarga Luth. Mereka Katni selernatkan di waktu sebelumfaiar

menyingsing, sebagai nikmat dari KamL Demikianlith Kami

memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan

736 TAFSIR FATHUL QADIR



sesungguhnya dia (LuA tuhh memperingatkan mereka akan

adzab-adzab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman

itu.Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar ,.t

menyerahkan) tamunya (kepada mereka)r lalu Kami butakan nsla
mereka, maka rasakanlih adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ea

Dan sesungguhnyu pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang

kekal Maka rasakanlah adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku Dm
sesungguhnya telah Kami mutdahkan Al Qur'an untuk pelaiarat4

maka adakah orung yang mengambil pelajaran?"

(Qs. AlQamar [54]: 18-a0)

Firman-Nya, lG giK Qraum 'Aad pun telah mendustakan

[pulaJ) maksudnya adalah )b ?i (Kaum 'AaO. $i 41i- 'o( JK
(malra alangkah dahsyatnya adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku),

yakni maka dengarkanlah, bagaimana adzab-Ku atas mereka dan

peringatan-Ku bagi mereka.

]! adalatr kata mashdar yang bermakna ]rJ1 @eringatan),
sebagaimana dijelaskan tadi. Pertanyaan ini untuk menunjukkan

besarnya perkara ini.

Kalimat {p} 6c '& 6:,5 \ @esungguhnya Kami telah

menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang)

menerangkan apa yang masih global tentang adzab tadi.

?Atartinya sangat dingin, yakni angin yang sangat dingin.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ?A, adalah suara yang

sangat keras. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam surah Haamiim

As-Sajdah
'..-.1 

If q t5- e @ada lnri nohas yang terus-menerus)

maksudnya adalah yang terus-menerus sial dan berkesinambungannya
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kenarsan atas mereka. Mereka memang menyatakan kesialan pada

hari tersebut.

Az-Zajjaj berkata, o'Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu
adalah hari Rabu di aldrir bulan."

Jumhur membacanya * ,5_g, dengan meng-idhafah-kan rj-
kepada 4/, dengan men-suhm-kan huruf baa', yaitu bentuk meng-
idhafah-kan maushuf kepada sifat, .atau dengan perkiraan mudhaf,
yakni f iriO y- e@ada hari adzabnahas).

Al Hasan membacanya dengan tar*yin p"d" y- dengan
anggapan 4! sebagar sri t-nya.

Hartrn membacanya dengan lcasrah pada huruf haa' fue.,il.
Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, #, 

*Itu hari
yang patrit bagi mereka."

Demikian juga yang diceritakan oleh Al Kisa'i dari sejumlatr
orang, bahwa mereka berkata, "Maksudnya adalatr dari i1t7t
(kepahitan)."

Pendapat menyebutkan, yaitu dari ijjr, yang bermakna iyir
(kuat), yakni pada hari yang nahasnya kuat menguasai, seperti sesuatu
yang pilinannya kuat, yang tidak bisa diuraikan.

Zhahirnya, bahwa itu dari lr'i*1i, bukan aan i1rVt, dan
bukan juga dari iljr, yut ti adzab itu terus-menerus menimpa mereka
hingga membinasakan merek4 dan kebinasaan itu melanda yang tua
maupun yang muda dari mereka.

Kalimat ,i6i (i Uang menggelimpangkan manusia) berada
pada posisi nashab sebagai s/ar untuk 62 @nSin), atau sebagu haal
(keterangan kondisi) darinya. Bisa juga kalimat ini sebagai kalimat
permulaan, yakni mencabut mereka dari tanah, dari bawatr kaki
mereka, sebagaimana mencabut pohon kurma dan pangkalnya.
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Mujahid berkata, "Angin ifu mencabut mereka dari tanatr, lalu

menghembaskan mereka dengan kepala yang jatuh lebih dulu,

sehingga mematahkan leher mereka dan memisahkan kepala mereka

dari tubuh mereka."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah

mencabut manusia dari rurnah-rumah mereka.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah dari

kuburan mereka (yakni lubang perlindungan), karena mereka

menggali lubang-lubang, lalu mereka memasukinya.

F ,Y .i6J!l ii'Y @eakan;-akan merelca pokok htrma yang

tumbang). jqrli bentuk jarnak dari W, yaitu bagian belakang

sesuatu. '.*"jitartinyayang terpotong dan terlepas dari pangkalnya.

Dikatakan 'titit ctjl apabila aAnda mencabut pohon kurma

itu dari pangkalnya hingga tumbang.

Mereka disenrpakan dalam hal panjangnya tubuh mereka

ketika diterpa angin dan dihempaskan di atas wajah mereka dengan

pohon kurma yang jatuh tumbang ke tanah dalam keadaan tidak lagi

berkepala. Ini karena angin lebih dulu mencabut kepala mereka,

kemudian menghempaskan mereka di atas wajah mereka. Penggunaan

latazhmudzakkar $ {n*Uang).kendati ini sebagu sifat untuk j(;1

,y (polak hrma) yang merupakan lafaz}l. muannats adalah

berdasarkan lafazlnya. Bisa juga ta'nits-nya berdasarkan makna,

sebagaimana firman Allah, 'il€ F lirA G""sgut-tunggul pohon

latrma yang telah kosong fiapukJ). (Qs. Al Haaqqah 169l: 7).

Al Mubarrad berkata, "Semua yang terdapat dalam masalah

ini, jika mau maka Anda boleh mengembalikannya kepada lafazt,

secara mudzaklcar, atau kepada makna secara muannats."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa jlJr dan |F bisa

mudzalclwr dan bisa muannats.
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$i o)ie 'o(,3{:t (matra betapakah dahsyatnya adzab-Ku dan

ancatnan-ancaman-Ku). Penjelasannya telah dipaparkan tadi.

Demikian juga firman-Nya, {:i n fi' 5r\. L6\ g^" it$ gan

;esunggahnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelaiaran,

ntaka adalah orang yang mengambil pelaiaran?)

Setelah Allah menyebutkan pendustaan kaum 'Aad,

selanjuhrya menyebutkan pendustaan kawh Tsamud, tjfi,:$ i.K
(lraum Tsamud pun telah rnendustakan ancaman-ancaman fituD.

i13r aaAan bentuk jurnak d*i i-ru (pemberi peringatan), yakni

mereka mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Bisa juga

33r merupakan kata masdhar yang bermakna ]ri!1i lperingatan),
yakni mereka mendustakan peringatan yang telah diberikan.

Pendustaan mereka terhadap rasul-rasul mereka maksudnya adalah

Nabi Shalih, sebab mendustakan seorang nabi berarti mendustakan

semua nabi, karena mereka semua sama dalam hal menyeru kepada

syariat Attah.

Pertanyaan E #:it tLi Ei 6 '6$' (maka merela berknta,

"Bagaimana kita alcan mengihtti saja seorang manusia [biasal di

antara kita?') untuk mengingkari, yakni bagaimana kita mengikuti

seorang manusia yang berasal dari jenis kita sendiri, yang tidak ada

pengikutrya dalam hal yang diserukannya itu.

Jumhur membacanya !51, dengan nashab sebagai isytighal,

yakni r.t7ti (g.Ff (bugui**u kita mengikuti seorang manusia).

Abu As-Simak, Ad-Dani, Abu Al Asyhab, dan Ibnu As-

Sumaifi membacanya dengan rafa' sebagai mubtada\ (rl;,t1,

sedangkan 3r7r.1 sebagai sifatny4 darl i#sebagai Htabar-nya.

Diriwayatkan juga dari Abu As-Simak, dia membacanya

dengan me-r afo' -Y,aa'J2i dan me- nas hab-kan tL- ! sebagu haal.
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,* ,t $y @esunSgthnya kalau kita begitu benar-benar

berada dalam keadaan.sesaf) maknanya adalah, sesungguhnya bila

kami mengikutinya maka benar-benar kami berada dalam kesalahan

dan menyimpang dari keben**r. fr (dan gila), yakni adzab dan

kesulitan. Demikian yang'dikatakan oleh Al Farra dan lainnya.

Abu Ubaidatr berkata, "Itu bentuk jarnak dari !;-, yaitu

kobaran api. "52."juga berarti lr"it ftegilaan) yang mencapai tingkat

demikian dan demikian ketika sedang memuncak."

Mujahid berkata, * 
#Sartinyajauh dari kebenaran."

As-Suddi berkata, "(Maknanya adalah) terbakar."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud di sini

adalah 'o*lt (kegilaan), yaitu dari ungkapan 'a'r# iiq y*tti ,nt
yang karena sangat agresifrrya sehingga seolah-olah gila.

Mereka lalu mengulangi pengingkaran itu dan menjauhkan

kemungkinannya, mereka berkata, C;i'u r{ fXl'i)6 @patroh walryu

itu diturunknn kepadanya di antara kita?), yakni bagaimana dia

dikhususkdn di antara kita unhrk mendapat wahyu dan kenabian,

padahal di antara kita ada orang yang lebih berhak atas hal itu
darinya?

Mereka lalu menepiskan pengingkaran itu dan beralih kepada

pemastian, bahwa dia seorang pendusta dan sombong, mereka berkata,

li lKi$(sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi

sombong). r11i artinya yang riang dan semangat, atau yang angkuh

dan sombong. Penafsiran di sini (angkuh dan sombong) lebih t"t.ri
dengan konteksnya. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

6it e U oillf't,P ut'4 ts "'at *,,i;i
*Kalian sombong karena palcaian sutra saat mengenaknnnya

Padahal sebelumnya kalian tidak tahu siapa yang menaklukkan kota-
kota."
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Jumhur membacanya pf, sepert i kata ii.
Abu Qilabah dan Abu Ja'far membacanla denganfathah pada

Al Kisa'i menukil dari Mujahid, bahwa dia membacanya

dengan dhammah pada huruf syiin dan fathah pada huruf hamzah

#tt.
Allah & lalu menjawab mereka dengan firman-Nya, tlia[tA;ij

5Y( 311fti ;; (l@kk mereka akan mengetahui siapakah yang

sebenarnya amat pendusta lagi sombong). Maksud lli adalah waktu

turunnya adzab kepada mereka di dunia, atau pada Hari Kiamat,

berdasarkan kebiasaan manusia dalam mengatakan kata tli (yang

secara harfiyah berarti besok) dengan maksud yang akan datang,

walaupun masih jauh, seperti dalam ungkapan mereka, ti 7j1t 6'o1
(sesungguhnyaadahari esok bersama hari ini).

Juga seperti ungkapan Al Hathi'ah berikut ini:

t:r"r'oG #t eq fit; l'bx *lw'wv-il.
"(Jntuk kematiannya ada panah yang tidak aksn meleset.

Siapa yang belum mati hari ini maka esok dia akan mati."

Jumhur membacanya 'U&" (mereka akan mengetahui),

dengan huruf taa', sebagai pemberitahuan dari Allah $ tentang akan

terjadinya adzab atas mereka setelah waktu yang sebentar.

. Sementara itu, Abu Amr, Ibnu Arnir, dan Hamzah

membacanya dengan huruf taa' l}3liio-' (karnu akan mengetahui)],

dalam bentuk khithab bagi yang shalih dari kaumnya.

Kalimat 'ng, $*i Ey lsesungguhnya Kami akan mengirimkan

unta betina) adalah kalimat permulaalr untuk menerangkan ancaman

yang disebutkan secara global tadi, yakni: sesungguhnya Kami

mengeluarkannya dari batu besar sebagaimana yarig mereka minta.

huruf .qyifa dan tasydidpada huruf ,oo' lpllsebagai af al tafdhil.
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;f 'rA$ebagai cobaan bagi mereka), yakni sebagai ujian dan cobaan.

Manshub-nya '4 karena sebagai 'illah (alasan). '#" (matra

tunggulah [tindakanJ mereka), yakni tunggulah apayaigakan mereka

perbuat. 1Fr6 (dan bersabarlah) atas penganiayaar dari mereka

terhadapmu.

fr"i::r:"$"$ 1n$j @q beritapanlah *epada merekn, bahwa

sesungguhnya air itu terbagi antara mereka [dengan unta betina ituJ).

Maksudnya, terangkanlah tentang kaum Tsamud itu dan terangkanlah

tentang unta betina itu, bahwa bagi mereka ada giliran satu hari rmtuk

mendapatkan air, dan bagi unta itu juga ada giliran satu hari,

sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ljfr i- 3.1 f3t (-,]r d
(Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamit

mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu)

(Qs. Asy-S5ru'araa' [26]: 155).

Ayat-Nya, ;*t (dan beritakanlah kepada mereka)

menggunakan dhamir untuk yang berakal karena faktor dominasi. Y
# ,A (tiapiiap gilian minum dihadiri [oleh yang punya giliran).
,';St --{engan kasrah pada huruf syiin-merupakan,bagian dari air.

Makna iiiJ yaitu, sumber. air itu didatangi oleh yang berhak

mendatanginya pada gilirannya. Jadi, unta itu mendatanginya dalam

sehari, dan mereka mendatangi dalam sehari yang lain.

Mujahid berkata, "Sesungguhnya kaum Tsamud mendatangi

sumber air itu pada hari giliran mereka, dan mereka minum serta

memerah susu pada hari giliran mereka.

Jumhur membacanyu'1,:i dengan lmsrah pada fuxuf qaaf
yang berm Mu ? -i*t; (terbagi).

Sementara lttt Abu Amr dalam suatu riwhyat darinya

membacanya dengan fathah f 
iil.jt.

W Y'6 (maka mereka memanggil kawannya) maknanya

adalah, kaum Tsarrrud memanggil kawan merek4 yaitu Qadar bin
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Salil si penyemblih unta tersebut. Mereka menugasinya untuk

menyembelihnya. 'jA &6 (lalu kawannya menangknp [unta ituJ dan

membunuhnya), yakm menangkap unta itu untuk disembelih, lalu dia

menyembelihnya. Atau, mengupayakan penangkapan untuk

melakukan penyembelihan, lalu dia pun menyembelihnya.

Muhammad bin Ishaq berkat4 "Yaitu seperti orang yang

menunggu di pangkal sebuatr pohon di jalanannya, lalu memanahnya,

kemudian mengenai kakinya kemudian melukainya dengan pedang,

lalu menyembelihnya."

+li3t artinya mendapatkan sesuatu dengan susah payah.

i!;,$;\t(i$ (alangkah dahsyatrrya adzab-Ku dan ancaman-

ancaman-Ku). Penafsirannya telah dikemukakan dalam surah ini juga.

Allah lalu menerangkan adzab yang masih global itu, 6ij t1

irt ''4 i$ G"sunSSrrhnya Kami menimpakan atas merekn satu

sucra yang keras mengguntur). Atha berkata, "Maksudnya adalah

suara Jibril."

Penjelasan tentang ini telah dikemukakan dalam surah Huud

dan AI A'raaf.

*Zrt ;6 $Kt lmatra jadilah mereka seperti rumput-rumput

kering [yang dilampulkan olehJ yang punya landa.ng binatang).

Jumhur membacanya dengan knsrahpada huruf zhaa' t$Jfl- ;Xir
artinya rontokan pepohonan dan tanaman yang telah mengering'

'yA;3 adalatr 9$A +Q @emilik kandang), yaitu orang yang

membuat kandang untuk kambingnya agar terlindungi dari dinginnya

udara. Dikatakan * ,{"'.jai-yapabila dia mengumpulkan pepohonan

dan meletakkan sebagiannya di atas sebagian lainnya untuk

kambingnya.

Disebutkan dalam Ash'shifuabt 'F;''Jir adalatr orang yang

membuat kandang.
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Al Hasan, Qatadah, dan Abu Al Aliyah membacanya dengan

fathah pada huruf zhaa' fukillq, yakni seperti tanaman kering di

kandang.

Orang yang membacanya dengan kasrah

memaksudkan )WY. &ulit, yakni yang mengumpulkan

pepohonan dan rerumputan kering untuk maksud itu.

Sedangkan yang membacanya dengaL fathah Ljh3.Jl
memaksudkan -$$At 

ftandang), yaitu benhrk al+.i yang bermakna
'zi1rll Makna ayat ini adalah, mereka menjadi seperti pohon yang

telatr mengering di dalam kandang dan diinjak-injak oleh kambing

setelah terjatuhnya.

Qatadatr berkata "Maksudnya adalah tulang leher yang

dibakar."

Sa'id bin Jubair berkata "Maksudnya adalah debu yang

beterbangan karena berlalunya unta pada hari berhembusnya angin."

Su&an

Ats-Tsauri berkata "Maksudnya adalatr dedaunan kering yang

berguguran manakala dipukul dengan tongkat."

Ibnu Znd berkata, "Orang Arab biasa menyebutkan segala

sesuatu yang asalnya basah (embab) lalu mengering, dengan sebutan

"n1;."

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

,*4)t # t$WLk #y-r';*":t,.f ci
"Kau lihat tubuh hewan tunggangan dari kedua sisinya,

" seakan-akan tulangnya adalah kayuyang mengering."

$ " 
{n ti\ LGfl $-fi @"" sesungsuhnya telah Kami

mudahlran Al Qur'an untuk pelajaran, malca adakah orang yang mau

t#51
rontokan
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mengambil pelajaran?). Penafsirannya telah dipaparkan dalam surah

ini juga.

Allah & lalu mengabarkan tentang kaum Luth, bahwa mereka

mendustakan para rasul Allah sebagaimana pendustaan kaum-kaum

rrdi, ;A\ *J'i; o,K Qraum Luth pun telah mendustakan ancaman-

ancaman [nabi-Nya). Penafsiran tentang j3tt"tut, dikemukakan tadi.

Allah & kemudian menerangkan apa yang diadzabkan-Nya

kepada mereka, bL # &i ty (sesunggthnya Kami telah

menghembuskan lcepada mereka angin yang membay,a batu-batu

fyang menimpa merekaJ), yakni angin yang melontarkan bebatuan

kepada mereka.

Abu Ubaidah dan An-Nadhr bin Syamuel berkata, "'rg63t
adalatr bebatuan yang terbawa angrn."

Disebutkan dalam Ash-Shibab: 'r.96rl adalah angin kencang

yang menerbangkan bebatuan. Contohnya ucapan Al Farzadaq berikut

ini:

)fr Pt *,6 V*, A;hi rfur J*'&
*Sambil mengarah ke utara Syam menghantamnya

dengan bebatuan bagaikan lwpas yang terburai berhamburan."

fr i{4 i) lu -$yltrecuati keluarga Luth. Mereka Kami
selamatlran di wahu sebelum "fajar menyingsing) maksudnya adalah

adalah Luth dan para pengikutnya.

'r;,2t adalatr akhir malam

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa artinya dalarn perkataan

Arab adalah bercampur gelapnya malam dengan putihnya siang.

Lafah"fi 
^"n"rima 

perubahan sharf (harakat kata sesuai

dengan posisinya) karena ini lafazh nakirah dan tidak memaksudkan

akhir malam tertentu. Jika memaksudkan itu, tentu tidak menerima
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I

shad Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj, Al Akhfasy, dan

lainnya.

Manshub-nya 6*-- U''4 @ebagai nilqnat dari Kami) karena

sebagai 'illah (alasan), atau karena sebagai kata mashdar, 'pftsi
sebagai pemberian nikmat dari Kami bagi Luth dan para pengikutnya

K n cf i4K ldemtkianlah Kami memberi balasan kewe
orang-orang yang bersyuhtr) maksudnya adalah, seperti balasaa

itulah Kami membalas orang yang mensyukuri nikmat Kami dan tidak
mengingkarinya.

G3'4 ,"r-A ';tJ (dan sesungguhnya dia [LuthJ telah

memperingatkan merelm aknn adzab-adzab Kami) maksudnya adalah,

Luth memperingatkan kaumnya tentang adzab yang sangat keras dari

Allah yang bisa menimpa mereka. ;At V:,C (maka mereka

mendustalran ancaman-ancaman itu), menyangsikan peringatannya

dan tidak mempercayainya. Ini bentuk ,*6 aari i,-}jr, yakni USJr

(ragq sangsi).

-rr# & ijitS 'il,; (dan sesungguhnya mereka telah

membujulmya [agar menyerahkanJ tamunya [kepada merekaJ)

maksudnya adalah, mereka menginginkan darinya agar membiarkan

mereka mendatangi para tamunya yang malaikat itu, supaya mereka

bisa berbuat nista terhadap para tamu itu sebagaimana kebiasaan

mereka.

Dikatakan $tj) j - 'aS|ti - & ",* 857\ artinya: aku

menginginkannya demikian.

t:s:b - ijti- il& Sttartinya melontarkan perkataan.

Penafsiran iSitll tehh dipaparkan secara gamblang dalam

surah Huud.

#1 Ti:q (latu Kami butakan mata merefra) maksudnya

adalah, Kami jadikan mata mereka terhapus sehingga tidak dapat
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melihat satu

pada tanah.

pun, sebagaimana angin menghapus tanda-tanda

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah, Allatl
menghilangkan cahaya penglihatan mereka, namun mata mereka

masih utuh seperti semula.

Adh-Dhahhak berkata, *Allah membutakan penglihatan

mereka sehingga mereka tidak dapat melihat para utusan (para tamu)

itu, maka mereka pun kembali pulang."

fi ,# $fi' @atra rasakanlah adzab-Ku dan ancaman-

ancaman-Ku). Penafsiran ini telah dikemukakan dalam surah ini juga.

W lrtli ':K Ar# itt (dan sesungguhnya pada esok

harinya mereka ditimpa adzab yang kckal) maksudnya adalatr, pada

pagr harinya mereka didatangi oleh adzab yang terus-menerus

menimpa mereka dan tidak berhenti dari mereka serta tidak

meninggalkan mereka

Muqatil berkata, *Adzab itu menimpa mereka pada pagi hari,

dan berakhir pada keesokan harinya. Karena tidak ada keterangan

yang menyebutkan waktu tertentu sebagaimana penjelasan pada

penyebutan i4;- (waktu sebelum fajar merryingsing)."

f! o {;t $\'rt.lr1v5-'-61@ ,XS *13'X (maka rasakantah

adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya telah K.ami

mudahlan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adat@h orang yang

mengambil pelajaran?). Penafsiran ini telah dikemukakan dalam surah

ini juga. Kemungkinan alasan pengulangan pernyataan pemudahan Al

Qw'an bagi yang menghapalnya dalam surah ini mengandung sinyal

bahwa Al Qur'an merupakan anugeratr terbesar, yang tidak layak bagi

seorang pun untuk tidak mensyukurinya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, l3i 6, '& 6:.l6y (sesungguhnya Kami telah menghembuslcan

garis
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lrepada merekn angin yang sangat kcncang), dia berkata,

'l(Maksudnya adalah) dingin. # ,* ti- 4 @oaa hari nahas yang

terus-menerzs), yakni pada hari yang sangat berat."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir

bin Abdultah, diaberkata, "Rasulullah $ bersaMa\ o^rJ ?'i rq\\i'?'i

I{adits ini diriwalratlcan juga darinya oleh Ibnu Mardawaih dari
jalur tain sec{ua morfu'.

Diriwayalkan jnga oleh Ibnu Idardawaih dari Ali secara

morfu'.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari Anas s@ara

mufu', dan di dalamnya disebutkan, "Bagaimana ihr, wahai

Rasulullah?' Beliau menjawab, l3rt d 'clxftfi ,:t'i,s otrl 9S fu '5Vl

t:ti3 (Pafu tnri itu Altah menenggelamkan Fir'antn dan kaumrrya.

Pada hari itu pula Allah membinasakan kaum 'Aad dan Tsamud).

Ibnu Mardawaih dan Al Khathib meriwayatkan --dengan
sanad yang dinilat dha'if oleh As-Suyuthi- dari Ibnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, 'P f ?U i lt ,t :tt l'iT (Hari

Rabu teraWir dalam satu bulan adalah hari nahas yang terus-

menerus).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,"#3tiLl ffY\eakan'
alran mereka potrok htrma) adalah pangkal pohon kurma. a9t ta""S

tumbang) maksudnya adalah yang tercabut."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini,

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) pangkat-pangkal hitam pohon

kurma."

'62 Maudhu'.
Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Al-La'ali Al Mashnu'ah (l/485), dia berkata,

"Ibrahim matruk (riwayatrya ditinggalkan).'

I
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya jtga, " ii3 (dan gila)
maksudnya adalah menderita."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga,

dia berkata, ";{*il ;6 (seperti rumput-rumput kering [yang
dihtmpullmn olehJ yang punya kandang binatang) maksudnya adalatr

seperti gudang-gudang yangmenghimpun pepohonan yang terbakar."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini, dia
berkata, "Seperti fulang-tulang yang terbakar."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mnndzir meriwayatkan darinya,

dia berkata, "Seperti rerumputan yang dimakan oleh kambing."

2fi r-r-fi Fffi WWilrf@ :At'o;risr;'si i{,,

:i'rii-A lti eu,iGi K i K53 e3{- K:Kt

ib;l;,ai[@;.:ri '":t;,i gfrA, @ #"6
'b;;;3.4 @ #i .y a,ryA3t @ 3,1, S,S'.AAtJ

ri @,:;^;,tr rr; Keyg fr 31 $i Vefi li :6i c

J{;&$\3{Jx 3$@ ,€tt, d?{i*5*;65
/*k@ #i erJJ:i,6 k @ F.i i4

b e-v fi a @ r#i * e'f.i:I :,y

ti2 t tl?.y#
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"Ddn sesungguhnya telah datang kepada kaurn Fir'aun ancaman-

fincaman Mereka mendustakan mukiizat'mukiizat Kami s emuanya,

lalu Kami adzab mereka sebagai adzab dari Yang Maha Perkasa

lagi Maha Kuasu Apakah orang'orang kaJirmu (hai karmt

musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kama tela*

mempunyai jaminan kebebasan (dari adzab) dalam Kitab-Kitd
yang dahulu? Atau apakah merekamengatakmtr'Kart adalah #a
golongan yang bersatu yang pasti menang'. Golongan itu ptsti a*ur

dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya

Hari Kiamat itulah hari yang diianiikan kepada mereka, dan

Kiamat itu tebih dahsyat dan tebih pahil Sesungguhnya orang-

orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam

neraka- Qngatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muha

mere ku @ ikatakan kepada mereka),' Ras akanlah s entuhan api

nerakar. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut

ukuran. Dan perintah Kami hanyalah sotu perkatan seperti keiapan

mata Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orflng yang serupa

dengan kamu Maka adakah orang yang mau mcngambil

pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat

dalam buku-buku catatan. Dan segala (urusan) yung kecil maupun

yang besar adalah tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang

bertakwa itu di dalamtaman-taman dan sungai-sungai, di tempat

yang disenangi di sisi (Tuhan) Yang Maha Berkuasa-"

(Qs. Al Qamar [54]: a1-55)

Latafu j'iii Uisa sebagai benhrk jurnak d*, "J-;tJ (pemberi

peringatan), dan bisa sebagai mashdar yang bermakna lrii)l
(peringatan) sebagaimana yang lalu, yaitu tanda-tanda yang

dengarurya Musa memperingatkan mereka. Ini lebih tepat berdasarkan

firman-Nya,WWSUK(merekamendustakanmukiizat-mukiizatKami
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semuanya), karena kalimat ini menerangkan itu. Maksudnya adalah

tanda-tanda (mujizatmukjizat) yang sembilan, yang pemah

dikemukakan.

)-iii )ri'fi:pl'l*, Qalu Kami adzab merela sebagai adzab dari

Yang Maha Perlmsa lagi Maha Kuasa) maksudnya adalah, Kami

mengadzab mereka sebagai DzatYang Maha Perkasa dalam memberi

balasan, lagi Yang Matra Kuasa untuk membinasakan mereka, tidak

ada sesuatu pun yang melemahkan-Nya.

Allah & lalu menakuti orang-orang kafir Makkah, |"i:S-r€<\
f4i1@parun orang-orang trafi.rmu [hai traum musyrikinJ lebih baih

dari mereka itu). Pertanyaan ini untuk mengingkari. Maknanya

penafian, yakni: bukan orang-orang kafir kalian, wahai penduduk

Makkah, atau, watrai sekalian bangsa Arab yang lebih baik daripada

umat-umat yang lebih dulu daripada kalian yang telatr dibinasakan

akibat kekufuran mereka. Jadi, bagaimana bisa kalian mengharapkan

keselamatan dali adz.ab, padahal kalian lebih buruk daripada mereka.

Allah & lalu menepiskan itu dan beralih kepada

pembungkaman mereka dengan ungkapan lain ymg lebih

membnngkam daripada yang pertama tadi, lli A i53i 'f3 i lrtou
apalrnh lramu telah mempunyai iaminan lcebebasan [dari adzabJ

dalam Krtab-Kitab yang dahutu?). fY adAaU Kitab-Kitab yang

diturunkan kepada para nabi. Maknanya yaitu, mengingkari batrwa

mereka dapat terbebas dad. adzab Allah dalam pernyataan Kitab-Kitab

para nabi.

Allah lalu menepiskan itu lagr dan beralih kepada

pembungkaman mereka dengan cara lainny a lagi, * "6'G'o3;;- I
(atau apalrah mereka mengatakan, "Kami adalah satu golongan yang

bersatu yang pasti menang.'), yakni golongan yang tidak terkalahkan

karena banyaknya jumlatr dan kekuatan kami, atau, bersafirnya kami
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sehingga kami tidak dapat dikalahkan. Penggunaan kata tunggal %t
didasarkan pada lafazh "gi.

Al Kalbi berkata, "Maknanya yaitu, kami adalah golongan

yang bersatu padu, yang pasti menang mengalahkan musuh-musuh

kami."

- Allah & latu menyanggah mereka dengan firman-Nya, ?X
Efi gaongan itu pasti akan dilalahkon), yak'ttr golongan kafir

Makkah, atau golongan kafir Arab secara umum.

Jumhur membacany " ?#, dengan hlrruf yaa', dalam bentuk

bina' lil maful.

Warasy dari Ya'qub membacanya ?i* (Karni akan

mengalahkan), dengan huruf nuun dan meng'kasrah-kan huruf zary,

serta me-n as hab -kan6Prjr.

Abu Haiwah dan Ibnu Ablah membacanya dengan hurufyaa'

dalam bentuk bina'litfa'il t?;ti;l.Ini juga dibaca dengan htruf raa'

dalam bentuk bina'tilfa'il t?ir-'[.
'!.dt '"j;; (dan merelca akan mundur kc betakang). Jumhur

. membacany " |t;;';dengan hurufyaa'.

Sementara itu, Is4 Ibnu Ishaq, dan Warasy dari YE'eub

membacanya dengan huruf taa' dalam bentuk trhithab tOii:1.
Maksud ';,3Ji uaa^njenis, yaitu yang bermakna ifr)i (mundur ke

belakang; membelakangi). Allah telah mengalahkan mereka dalam

Perang Badar, dan mereka pun mundur ke belakang. Para pemuka

kesyirikan dan parapentolan kekufuran terbunuh di medan Badar.

o)) * )-2,2,? ,/ / ,- - -&L; 'ffi| $ (sebenarnya Hari Kiamat itulah hari yang

dijanjikan l(epada mereka) maksudnya adalah saat adzab akhirat

mereka, bukannya adz.ab yang terjadi di dunia yang berupa

pembunuhan, penawanan, dan penundukkan, tapi merupakan

pelengkap adzab yang dijanjikan kepada mereka. Adapun yang terjadi
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di dunia hanyalah termasuk pendahuluan-pendahuluannya. Oleh

karena itu, A[ah berfirman, 'iV S:t ''";Efg (dan Kiamat itu lebih

daluyat dan lebih pahit),lebih besar bahayarrya dan lebih mengerikan.

Ini diambil dari i63rlr, yaitu datrsyat dan mengerikan. Makna 7l adaUn

iebih palrit daripada adz-ab dunia. Dikatakan tbt ) - t?t - & $'oAS
artinya dia tertimpa perkara anu.

/i,y A qiii" (s e s ung guhny a or ang- or ang y an g b e r do s a

berada dalam kcsesatan [di dunial dan dalam neraka), yakni dalam

penyimpangan dari kebenaran dan jauh darinya. Penafsiran i|i telah

dikemukakan dalam surah ini, jadi tidak kami ulang.

ig$ if" 
'.$t |i'H $- (tnsatkh)l pada hari merelca diseret

lre neralra atas muko mereka). Zharf-nya pada posisi nashab karena

apa yang sebelumny4 yakni mereka dalam kesesatan (di dunia) dan

dalam neraka pada hari'mereka diseret. Atau manshub-nya itu karena

perkataan yang diperkirakan setetahnya, yakni'&'Jrt-tt3.+ii-r- @"aa
hari mereka diseret, dikatakan kepada mereka). fi;:1$j' Qasatrnnlah

sentuhan api neraka), yakni rasakanlah panas dan kerasnya adzab'

Nya. fr artinya dalam Jahanam.

Abu Amr dalam suafu riwayat darinya memtacanya dengan

meng-idgham-kar (memasukkan) huruf siin pada #t" dalam siin

pada fi.
t4';;f- ,* K 6y @esunswhnya Kami menciptakan segala

sesuatu menurut uhran). Jumhur membacanya dengan me'nashab-

kan frsebagu isytighaL sementara itu, Abu As-Simak membacanya

dengan rafa' tJgl.Maknanya yaitu, segala sesuatu yang diciptakan

Allah & diliputi dengan ketetapan qadar dan qadha'-Nya yang telah

ada di dalam ilmu-Nya dan tertulis di dalam Lauh Mahfuzh sebelurn

kejadiannya.

'rtit adalatr 'rr,#t. Pembahasan tentang ayat ini pemah

dipaparkan secara gamblang.
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At dK {i-,t $y15Vj (dan perintah Kami hanyalah satu

perlmtan seperti kejapan mata) maksudnya adalah, kecuali satu kali,

atau satu kalimat, seperti kedipan mata dalam hal kecepatannya.

idrr artinva penglihatan yang sangat cepat dan segera-

Disebutkan dalarn Ash-Shibah: Dikatakan ',;:J dan i;if
apabila melihatrya dengan pandangan ringan. Bentgk ism-nya'a;illt.

A1 Kalbi berkata, "(Maksudnya adalah) dan perintah Kffiti
untuk datangnya Kiamat adalah sangat cepat hanya seperti kejapan

mata."

'61$1'13{JA il: @an sesungguhnya telah Kami binasakan

orang yang serupa dengan kamu) maksudnya addlatr, yang seperti

kalian dan serupa dengan kalian dalam hal kekufuran, dari umat-umat

terdahulu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah para

pengikut dan pendukung katian. i?33 4 J6 (maka adakah orang

yang mau mengambil pelajaran?) serta mengetatrui bahwa itu adalah

benar, lalu dia takut akan siksa dan takut tertimpa apa yang telah

menimpa umat-umat terdahulu.

/li 4litl:l, ,il k (dan segala sesuatu yang telah mereka

perbuat tercatat dalam buhrbuht catatan) maksudnya adalah semua

yang ditahrkan oleh urirat-umat itu, yang baik maupun yang buruk,

telah tercatat dalam Lauh Matrftzh.

Pendapat tain meriyebutkan: Dalam kitab atau catatan paru

malaikat penjaga.

W #t * fu gon segala [urusanJ yang kecil maupun

yang besar adalah tertulis) maksudnya adalah, segala sesuatu dari

amal perbuatan dan perkataan para makluk telah tertulis di dalam

Lauh Matrfuztr, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang mulia

maupun yang hina.
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-l

Dikatakan tfu -'jrU -'rbi," artinyal,S (menulis), demikian

iw"'bt-

fr* A'#('y (sesungguhnya orang-orang yang bertakwa

itu di iotr* toman-taman dan sungai-sungal,) rnaksudnya adalatr, di

dalam kebun-kebun yang bermacam-macam dan taman-taman yang

beraneka ragam, serta sungai-sungai yang memancztr'

Jumhur membacanya fi, d"n**, fathah pada hwuf haa'

dalam bentuk kata tqnggal, y-aitu sebutan jenis sehingga menca}up

semua sungai surga.

Sementara itu, Mujahid, Al A'mj, dan Abu As-Simak

membacanya dengan suhtn pada huruf haa'wsJ, keduanya adalatt

duamacam logat.

Abu Majtaz, Abu Nahsyal, Al A'raj, Thalhah bin Mustrarrif,

dan Qatadalr membacanyu i{:, dengan dhammah pada hnruf nuun

dar haa'datam bentuk kata jamak.

SrV i,ii A @i tumpat yang disenangi) maksudnya adalah di

tempat duduk yang benar, tidak ada kesia-siaan padanya dan tidak ada

hal yang menimbulkankan dosa, yaitu surga.

?.fi * b @i sisi [TuhanJ Yang Maha Berlansa)

maksudnya adalah Maha Kuasa atas segala yang dikehendaki-Nya,

tidak ada sesuatu pun yang melemahkan-Nya.

1V <ai sisi) adalah kiasan tentang kehormatan dan mulianja

kedudukan. Utsman:Al Batti membacanya OV lqil'd.'
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nvu {$il q. ,/, fiK @patwh orang-orang palirmu fiai traum

musyrikinJ lebih baik dari merela itu), dia berkat4 "(Maksudnya

adalah) orang-orang kafir katian tidak lebih baik daripada kaum Nuh

dan kaum Luth."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mani', Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Mardawaih meriwaya&an dariny4 mengenai firman-Nya,

';:.li '"Ljt 4;* (golongan itu pasti attan ditralahlcan dan merrk
alran muniur ke belakang), dia berkata, "Itu adalah'Perang Badar-

Mereka berkata, i;f '6 iy' (Kani adolah satu golongan yang

bersatu yang pasti menang), lalu turunlah ayat ini."

Disebutkan dalam riwayat Al Buktnri dan lainnya darinya

jugq bahwa Nabi &t bersaffia ketika beliau berada di dalam tenda

bundamya saat Perang Badar, 'ri6.'&t i |rb 1 ii-f i ,:S:rb';t't!'rib !l'*$
ti lfl, (aht serukan kepada-Muianii-Mu, ya Allah, iitu Engkau mau

malra Engtrau tidak aftan lagi disembah selqmanya setelah hari ini).

Abu Bakar lalu memegang tangan beliau dan berkafq "Cukuplatr

bagrmrl watrai Rasulultah. Engkau sudah cgkup memaksa kepada

Tuhanmu." Beliau pun keltrar sarnbil mengenakan perisainya, lalu

berkata, ?y $S|AAV'i:*;'esl,5@ ig 33A'g;* (Gotongan

itu pasti atran dikalahlan dan mereka akan mundur ke belalcang.

Sebenarnya Hari Kiamat itulah hari yang diianiikan kepada mereka,

dan Kiamat itu lebih fuWat dan lebih pahfr).'63

Ahmad, AM bin Humai4 Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah,

dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia-berkata, "Orang-

orang musyrik Quraisy dafang kepada Nabi $ untuk mendebatnya

mengenai takdir. Lalu turunl tu 
^yut @ji & )gt ,i 'bi;S- i;-

([ingatlahJ pada turi merelca diseret ke nerafta atas mufta

merela)."rQ

'ot sluhih.
HR Al Bukhari (4875) dari hadits tbnu Abbas.
tu shahth.
HR Muslim @DC/r6); Ahmad Ql4ar\; At-Tinnidzi Ql57); dan Ibnu Majah

(83).
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r Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata,

*Rasulutlah & bersabd r,'u.gi$ i+lt ,;, )g.i1$.Arsoto sesuatu

dengan iatrdtr, bahtran kplemahan dan kepintiia')'"t6t

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-

Nya, 3E:3 #t # k <ar" segala [urusanJ yang lcecil maupun

yang besar iaoUt tertulis),dia berkatq "(Maksudnya adalatt) tertulis

di dalam Al Kitab."

tut shahih.
HR. Muslim (2045) dari hadits Ibnu Umar.
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libi

SURAH AR-RAHMAAN

Surah ini terdiri dari tujutr ptrluh delapan aya! dan ini adalah

Al Qurttrubi berkata "Semua ayatnya (Makkiyyah) menurut

pendapat Al Hasan, Urwah bin Az-Zubair,Ikrimatr, Athq dan Jabir."

Sementara rtq lbnu Abbas berkata,'Kecuali satu ayat darinya

yairrl 6fr; o.ifil A n ,tE'- (semtta yarrg ada di langit dan di bumi

s elalu meminta bpada-Nya) (ay at 29)."

Ibnu Mas'ud dan Muqatil mengatakan, batrwa semua ayatnya'

Madaniyyah

Pendapat yang pertama lebih shahih, dar. ini ditunjukkan oleh

riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nahhas dari Ibnu Abbas, dia

berkat4 *Surah Ar-Rahmaan diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Z'tbait,

dia berkata, "Telah ditunrnkan di Makkah suratr Ar-Rahmaan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

"Diturunkan surah Ar-Rahmaan sebagai ilmu Al Qur'an, di Makkah."

Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan -dengan sanad

yang dinilai hasan oleh As-suyuthi- dari Asma binti Abi Bakar, dia

berkata" *dku mendengar Rasulullah $ membaca Al Qur'an ketika

beliau shalat menghadap ke rukun (Yamani) sebelum diperintahkan

unfuk berdakrryatr secara terang-terangan, dan saat itu kaum musyrik
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mendengar ayat, e($3 4 ;gt: 6i @atra nilsnat Tuhan lmmu yang

manalrah yang kamu dus t akan?).'r 66

Sementara itu, pendapat ki:dua dikuatkan oleh riwayat yang

dikeluarkan oleh Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

dalam Ad-Dala'il dari Ibnu Abbas, dia berkata" *Surah Ar-Rahmaan

diturunkan di Madinatr.-

Dari kedua pendapat tersebut dapat disinkronkan, bahwa

sebagian ayatnya diturunkan di Makkah dan sebagian lagi diturunkan

di Madinah

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

Syaikh dalam Al 'Azhamah, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,

Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dari Jabir bin

Abdullah, dia berkata" "Rasulullah $ keluar menuju para sahabatnya,

lalu membacakan kepada mereka surah Ar-Rahmaan dari awal hingga

akhir, lalu mereka pun diam, maka beliau bersabda, 9UJA 6tl j!
{V>.,1:i.,;u-'c;;t tA? .:ns:L rsi}.qf ryt* |d, i{r'4' e t4tl:}'"-d

'*3'oti ,:,;ik €);t)* b;,? r 'rjri G$Q(K;;{r;'lurngapa atat

lihat lralian diam? Sungglh aht telah membacakonrrya kepada jin
pada malam (datangrrya) jin, dan mereka lebih realdif daripada

lralian. Seiiap kali aht sampai padafirman-Nya,'Maka nilonat Tuhan

lrnmu yang manakah yang kamu ditstakan?' merelca berkata,'Tidak
ada sesuatu pun dari nibnat-nilqnat-Mu yang lami dustakan, wahai

Tuhan lrami, malm bagi-Mu segalapuji'."167

16 Sanadnya dha'if.
HR. Ahmad (61349). Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, perawi yang

hapalannya buruk dan dinilai dha'if oleh jumhur, serta disebutkan oleh Ibnu Adi
dalam Adh- Dhu' afa' (para perawi yang dha' ifl .

"'shahih.
HR. At-Tirmidzi (3291); Al Hakim (21473), dia menilainya shahih, serta telah

disepakati oleh Adz-Dzahabi; dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il.
Disebutkan oleh Al Albani dilarl. Shahih At-Tirmidzi (3lll2).

I

l
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Setelatr mengeluarkan hadits tersebu! At:Tirmidzi berkata"
*Hadits int gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al
Walid bin Muslim, dari Zuhair bin Mrrhammad."

Diceritakan dari Ahmad, batrwa dia mengingkari
periwayatannya dari Zuhari.

Al Bazrar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan
kecuali dari jaltr ini."

Hadits ini dikelnarkan juga oleh AlBazza4lbnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ad-Daraquthni dalam Al lfrad, dan Al Khathib dalarn
Tarikh-nya, dari hadits Ibnu Umar Jrang sanadnya dinilai shahih oleh
As-Stryuthi.

Al Bazzar berkat4 "[<ami tidak mengetahuinya diriwayatkan
dari Nabi * kefldi dari jatur ini dengan sanadiri.-

Al Baihaqi dalam Asy-SW'qb meriwayatkan dari Ali, *Aku

mendengar Rasulullah * benabda, ir}, yfi, o;ti ,:o,;' ir? F
(Segala sesuatu memiliki penganti4 dan pengantinnya Al'eur'an
adal ah [sur ahJ Ar -Rahmaan).ur 68

,@ffi;frj^.
'b(5 1*Jr@ fu;iv,i 6 @ 1,,;;5i6 @ U;-1i

@ Eri+ );ilti ?{1$ @ E*ivJgi @
@ o6;i eW<it @ 6W .i,fr q-{ rub

'Q Dha'y.
HR Al Baihaqi ,talam Asy-Syu'ab(2494).
Disebutlon oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jani' (4792).
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((Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengaiarkan Al
Qur'an Dia menciptakan manwia" Mengaiarnyq pandai berbicara

Llatahari dan bulan (beredar) menurutperhitungan Dan tumbuh-

tumb uhan dan pohon-pohonan keduaiuanya tunduk kepada-Nyu

Dan Allah ulah mcninggikan langrt dan Dia mcletakkan neraca

(keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batos tentang neraca

itu Dan tegakkanlah timbangan dengan adil danianganlah kamu

mcngurangi neraca itu DanAllah telah meratakan bumi untuk

makhtuk-(Nya), di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma

yang ,nempunyai ketopak rnayang. Dan biii-biiian yang berkulit dan

bunga-bunga yang harum baunyu Maka nikmat Tuhan kamu yang

manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari

tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakaniin dari nyala
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apl Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang kamu
dustakan? Tuhan yang mcmelihara hedua tempat terbit matahari
dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya Mdfu
nikmat Tuhan kamu yang rnanakah yang kamu dustakan? INii

membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian
bertemu, antara kedaanya ada batas yang tidak dilampaui oleh

masing-masing. Maha nihmat Tuhan kamuyang manakah yang
kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan Maka

nikmat Tuhan kamuyang manakah yang kamu dustakan? Dan
kepunyaan-Nyalah bahtcra-bahtera yang tinggi hyarnya di lautan

laksana gunang-gunung. fufaka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan?" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 1-25)

Firman-Nya, 'irtafi| '& @ !f$i ([TuhanJ yang Maha
Pemurah, Yang telah mengajarknn Al Qur'an). Marfu'-nya 'o{}i
karena sebagai mubtada', datfi'l-fi'l yalrrg setelahnya adalah khabar-
khabar-nya. Bisa juga ini sebagu Htabar dari, mubtada' yangdibuang,

yakni ',f1, trr leUafr Yang Maha Pemwah).

Az-Zajjaj berkata, "Makna 'bl1fi| dt; {V""5 telah
mengaj arkan Al Qur' an) adalah memudahkannya."

Al Kalbi berkata, "(Maknanya adalah) mengajarkan Al Qur'an
kepada Muharnmad, dan Muhammad mengajarkannya kepada

umatlya."

Pendapat lain menyebutkan, "(Maknanya adalah)

menjadikannya tanda bagi yang disembah oleh manusia."

Suatu pendapat menyebutkan, "Ayat ini diturunkan sebagai
jawaban bagi pendudtrk Makkah ketika mereka berketa,

'Sesungguhnya dia diajari oleh seorang manusia'."
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Pendapat lain menyebutkan, "Ini jawaban atas pertanyaan

merekp,'Apa itu Ar-Ratrmaan?'karena surah ini menyebutkan nikmat-

nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada para hamba-Nyq maka

didahulukanlatr penyebutan nikmat yang paling agulg, paling banyak

manfaatny4 paling sempurna faedahnya, dan paling besar

kegunaannya, yaitu nikmat pengajaran Al Qur'an, sebab nikmat ini

merupakan sendi kebahagiaan dunia dan akhirat, kutub spirit dunia

dan aktrirat, serta tonggak keduanya.

Setelah nikmat ini, Allah menyebutkan nikmat penciptaan

yang merupakan tumpuan segala perkara dan rujukan segala sesuatu,

't141'^3 @ ;g.S <5t- (Dia menciptakan manusia. Mengajarnya

pandai berbicara)

Selanjutrya menyebutkan anugerah nikmat yang ketiga,

berupa pengajaran kepandaian berbicar4 yang dengannya dapat

memahami dan berkata-kata, dan di atasnya berfumpu kemaslahatan

hidup dan kembali, karena tidak mungkin mengungkapkan apa yang

terdapat di datam benak, dan tidak mungkin mengemukakan apa yang

berotasi di keabadian kecuali dengan itu.

Qatadah dan Al Hasan berkata, "Maksud 'bfi{ (manusia) di

sini adalah Muhammad db, dan maksud itlSi adalah yang halal dari

yang haram, serta petunjuk dari kesesatan."

Pendapat tersebut j auh dari mengena.

Adh-Dhahhak berkata, *'b(Jiladalatr kebaikan dan keburukan."

Ar-Rabi' bin Anas berkata, "Maksudnya adalah apa yang

mendatangkan manfaat baginya dari apa yang membahayakannya."

Pendapat lain menyebutkan, ba]rwa Stlli adalah penulisan

dengan pena(qolam).
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Pendapat yang lebih tepat adalah mengartikan 'ui^'ii sebagai

jenis manusia, dan mengartikan 3$i sebagai pengajaran setiap kaum

akan batrasayarLgmereka gunakan. ::::

9q ';;fV 
":41 

(matahari dan bulan [beredarJ memrut
perhitungan) maknanya adalah, keduanya beredar (berotasi) menurut

perhitungan dan posisi-posisi yang tidak dilarnpaui. Keduanya itu
menunjukkan bilangan bulan dan tahun.

Qatadatr dan Abu Malik berkata, "(Maknanya adalatr)

keduanya beredar menurut perhitungan pada posisi-posisi yang tidak

dilampaui dan tidak diluputkan."

Ibnu Zaid dan Ibnu Kaisan berkata "(Maknanya adalatl)

deqgan keduanya dihinmglah waktr+ ajal, serta perbuatan. Seandainya

tidak ada malarn d"n siang serta matahari dan bulan,.maka orang tidak

akan tatru bagaimana menghitung, karena masa itu semuanya adalatr

malam atau siang."

Adh-Dhahhak berkata, "Makna g+ yakni dengan

ketentuan."

Mujatrid berkata, " g1J}.yal<n seperti perhitungan rotasi, atau

poros keduanya yang mana keduanya beredar padanya."

AI Akhfasy berkata, "lq:i.ir adalatr himpunan ',arjt, seperti

halnya i.i3 dan il*f. Adapun L6,-iir, dengan dhammah,yaituadzab,

sebagaimana dikemukakan dalam swah Al Kahfi."

g&4;At'fi| <aon tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan

kedua-duanya tunduk trepada-Nya). i;r3t adalah tanaman yang tidak

berbatang, sedangkan ';lJt adalah tanaman yang berbatang. Maksud

"sujudnya tumbuhan dan pepohonan" adalah ketundukan keduanya

kepada Allah Ta'ala sebagaimana tunduknya ymg sujud dari para

makhluk mukallaf.

TAFSIR FATHUL QADIR 76s



Al Farra berkata, "Sujud keduanya adalah menghadap ke

matahari ketika terbit, kemudian condong bersamanya ketika

bayangan memudar.'

Az-Tajjaj berkatq "Sujud keduanya adalah rotasi bayangan

bersama keduanya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, '{7f,i-

filglfang bryangannya berbolak-balrD (Qs. An-Nahl [16]: 48)-"

Al Hasan dan Mujahid berkata, "Maksud iirSt aadan bintang

langit, dan zujudnya adalatr terbitnya."

Ibnu Jarir menilai raiihpendapat ini.

Pendapat lain menyebutkan, "Sujudnya adalah terben4mnya,

sedangkan sujudnya pohon adalatr keteguharurya dari jatuhnya buah-

buahannya."

An-Natrhas berkata "Asal makna ijrl,Ji' adalah pasratr dan

patuh kepada Allah."

' Kalimat iniaan setelahnya adalah khabar lainnya untuk Fli.
Ditinggalkannya pengikat pada keduanya karena sudah cukup jelas,

seakan-akan dikatakan, ii gtlir:;- 'jr|:,lti 'jJrri qPr';ary '":.At
(matahari dan bulan [beredar] menurut perhitungan-Nya. Tumbuh-

tumbuhan dan pohon-pohonan juga tunduk kepada-Nya).

Gi :tAY (dan Allah telah menWqilmn langrt). Jumhur

membacanya dengan me-nashab'kan ,ri:Jr karena isytiglnl.

Sementara Abu As-Simak membacanp dengan rafa'V'arena sebagai

mubtada' t;rliJ']. Maknanya adalah, Allah menjadikan langit

ditinggikan di atas bumi. 66)1 'gX <a"" Dio meletalckan neraca

fircadilanfi.

Maksud 6fu)l adatah ifir g.tuailan), yakni meletakkan di

bumi keadilan yang diperintatrkan. Demikian perkataan Mujatrid,

Qatadatr, As-Suddi, dan lainnya.
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Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr, Allah memerintahkan

keadilan, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya, Aig. il $WS\
(supaya lramu jangan melampaui batas tentang neraca itu).

Maksudnya adalah, janganlatr kamu melampaui keadilan." 
.

AI Hasan dan Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah alat

timbangan, agar dengannya tercapai keseimbangan dan keadilan."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa i,r;ir adalah Al Qur'an,
kareaa di dalamnya terdapat keterangan yang dibuttrhkan. Demikian

perkataan Al Husain bin Al Fadhl.

Pendapat yang pertama tebih tepat.

Allah & kemudian memerintahkan unhrk menegakkan

keadilan setelah Allah memberitatrukan para hamba-Nya batrwa Altah

telatr meleta}kannya untuk mereka, +:-i\ C,iJi #S @an

tegalrlcanlah timbangan dengan adi[), yakni h:ruskanlah timbangan

kalian dengan adil.

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya yaitu, tegakkanlah

piring timbangan secara adil."

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya yaitu, Allah telah

meletakkan neraca di akhirat untuk menimbang amal perbuatan. .:rf

pada kalimat ^W S1 Gupcya lmmu jangan melampaui batas) [yakni
dari jl : ) i,t) adala}r mashdar, yakni tW >A. (supaya kamu tidak

melampaui batas). f ai tirri adalah penafi (yang meniadakan), yakni

Allah telah meletakkan neraca supaya kamu tidak melampaui."

Pendapat lain menyebutkan, 'Ini a{alah penafsir, karena dalam

peletakan terdapat makna perkataan. i,glt' [yakni dafi $.ii,1adalah
lat 'tlei (melampaui batas). Jadi, orang yang mengatakan bahwa

i,r;ir adalah llUit fteadilan), berarti mengatakan, b4!wa
melampauinya adalatr kejahatan. Sedangkan yang mengatakan bahwa
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'ttt;}lt adalatr alat penimbang (neraca), berarti mengatakan bahwa

maka melampauinya adalah mencuranginya. "

3$l l-t# 7; @"" janganlah pamu mengurangi neraca itu)

maknanya adalatr f1bi:t t (anganlah kamu menguranginya). Terlebih

dahulu Allah & memerintahkah untuk menyamakannya

(menyeimbangkannya), kemudian melarang malampauinya, yaitu

melewati batasnya dengan penambahan. Kemudian melarang

merugikannya, yaitu mengurangi dan mencuranginya. Jumhur

membacanya lt)*, dengan dhammah pada huruf taa' dan kasrah

pada huruf siin dali, r:-lf. 5"-entara itu, Bilal bin Abi Barz:th, Aban

bin Utsman danTaid bin Ali membacanya dengatfathah pada huruf

taa' dan siin lt1ly-hiJ dan'F. Keduanya adalah dua macam logat,

yaitu dikatakan 
'ttt:y[t b:tr| dan or3.ir 'c'F artinya sama (aku

mengurangi timbangan).

Setelah Allah menyebutkan bahwa Dia telah meninggikan

langit, selanjutnya Atlah menyebutkan, bahwa Allah meratakan bumi,

,G>,1.\i:53 .6'.J:13 (dan Attah telah merataknn bumi untuk makhluk-

[NyaD, yakni membentangkannya di atas air untuk semua makhluk

yang memiliki nyawa dan kehidupan. Tidak ada alasan untuk

mengkhususkan iUli dengan jin dan manusia. Jumhur membacanya

dengan me-nashab-kan alli karena isytighal. Sementara Abu As-

Simak membacanya dengan ,"/b't"')\r] sebagai mubtada'.

Kalimat '-^i{S t4-(di bumi itu ada buah-buahan) berada pada

posisi nashab sebagai haal $eterangan kondisi) yang diperkirakan

dari;"lti.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini kalimat permulaan

untuk menegaskan kandungan kalimat yang sebelumnya. Maksudnya

adalah segala macam buah-buahan.
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Allah lalu mengkhususkan penyebutan pohon kurma karena

kemuliaannya dan kelebihan faedahnya dibanding buah-buahan

lainnya. .*.

Allah berfirman, 2t6]"ii i't: lfif$ (dan pohon kurma yang

mempunyai kclopak mayang). ,6*i adalah p 
-a"tgan 

kasrah-
yaitu kelopak kurma.

Al Jauhari berkata "f.(it -d"ng* kasrah-AaqaiCSr adalah

kelompak bakal dan penutup bulir. Bentuk jamaknya L?f ifi aan

Al Hasan berkat4 * af3"ii Llartinya yang mempunyai serabut

atau sera! karena pohon kurma diliputi oleh serabut, dan kelopak

mayangnya adatah serabuttya. "

Ibnu Zaid berkata "Maknanya yaitu, yang mempunyai bulir

sebelum terbuka."

Ikrimah berkata, "Maknanya yaitu, yang mempunyai embrio."

i6Si5 ,+ii-i f;ttj @an biji-bijian yang berlatlit dan bunga-

bunga yang harum baunya).t-A adalah semua biji-bijian yang dapat

disimpan lama.

Sedangk arr',J:oit, As-Suddi dan Al Farra mengatakan, bahwa

itu adalah bakal tanaman, yaitu yang pertama kali tumbuh.

Ibnu Kaisan berkata, "Pertamanya tampak daun, itulah i;:oat.

Kemudian tampak batang, kemudian Allah menjadikan kelopak-

kelopak padanya, kemudian Allah menjadi bfii di dalam kelopak-

kelopak itu."

Al Farra berkata "Orang Arab mengatakan 7T) 'aF Ut;
apabila mereka keluar untuk memotong tanaman sebelum tumbuh

besar." Demikian juga yang disebutkan dalam Ash-Shihab. 
,,

Al Hasan berkata, "'.taiitadalah jerami atau ilalang."
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Mujahid berkata, ""Maknanya yaifu daun pepohonan dan

tanarlan."

Pendapat lain menyebutkan, "Daun tanaman hijau yang telatt

terpotong pucuknya dan mengering. Contohnya firman Allah &,

tP" 'e qSKlSrperti daun-daun yang dimakan [ulat). (Qs. Al Fiil

[0s]: s).

Pendapat lain menyebutkan, "Tanarlan yang banyak-"

Dikatakan tiit'aZZt li aarr'&bJ i,t3 ,tti"ya tempat yang

banyak tumbuhannya.

Menurut pendapat mayoritas rl.*u,'ttt;St artinya daun.

Al Hasan, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid berkat4 "Itu

adalatr aroma yang dapat dicium."

Sa'id bin Jubair berkata, "Maksudnya adalah tanaman yang

berbatang."

Al Kalbi berkata, "sesungguhnyu ',,;i,oit adalah daun yang

tidak dimakan, sedangtun i,6{1r adalah brji yang dimakan."

Al Farra juga berkata , "'Ml adalah tanaman yang dimakan,

sedangkan 'o*-Stadalah yang tidak dimakan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ir,r.r}' adalah setiap

sayuran yang beraroma wangi.

Ibnu Al A'rabi berkata "Dikatakan eqt iir:, a* g.V:l:ir?
maknanya adalah, sesuatu itu beraroma."

Disebutkan dalam Ash-Shibab,'tt*;, adalah tanarlan yang

sudah dikenal (yakni kemangi), orc,ilt juga berarti rczeki. Anda

mengatakan litr i,eil i.t *f (aku keluar untuk mencari rezeki

Allah)."

An-Namr bin Taulab berkata,
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,r\ir;t g-:rr'nu-Diyi ;r
' 

"Keseiahteraan Tuhan

rezeki-Nya dan rahmat-Nya serta langit mutiara."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'r;:ol adalah rezeki

binatang, sedangkan iU;St adatah rezeki manusia."

Jumhur membacanya i:C53 ai:fi' jt #3,dengan rafa' pada

ketiganya karena di-' athf-lsllkepada'li<U

Sementara itu, Ibnu Amir, Abu Haiwatr, dan Al Mughiratt

membacanya dengan me'nashab-kannya lg;f-jb ;:"1 is tirjl
karena di-'athf-las kepada 'r4\\i, atau dengan anggapan

disembunyikannya /7, yakni o*}[ g:Ax is iir ',iei (dan

menciptakan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang hanrm

baunya).

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya 9rhJ,-)ti, dengan jarr,

karena di-'athf-karkepada $Al.
;tii{3(K|;{t; E\; lmatra nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang kamu dustakan?). Khithab ini unfirk jin dan manusia, karena

lafafl iri(ti rnsnsalq keduanya dan lainnya. Kemudian dengan

khithab ini dikhususkan kepada yang berakal. Demikian pendapat

mayoritas mufassir, dan ini dihrnjukkan oleh ayat yang akan datang,

eiti:fi'ilj {J W (Kami'alcan memperhatilcan sepenuhnya kepadamu

hai manusia dan jin) (ayat 31). Ini juga ditunjukkan oleh apa yang

tetah kami kemukakan di pembukaan surah ini, bahwa Nabi $
membacakannya kepada jin dan manusia.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa khithab ini untuk manusia,

sedangkan menggunakan latazh mutsanna (berbilang dua) adalah

berdasarkan kaidah orang Arab dalam meng'khithab satu ouang

dengan lafazh tatsniyah, sebagaimana kami jelaskan mengenai firman-
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Nyu,'fr 4($ (Lemparkanlah olehmu berdua ke dalarn neraka) (Qs.

Qaaf [s0]:2a).

lrli aaaan i3r lnitmat-nikmat).

Al Qurthubi berkata, "Demikian menurut semua mufassir."

Bentuk tunggalnya JL seperti 6 d*rb.
Ibnu Zaid berkatao "Sesungguhnya itu adalah. kekuasaan,

bahwa kekuasaan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Kalbi.

Allah S mengulang ayat ini dalam suratr ini sebagai bentuk

penegasan nikmat dan penegasan unfuk mengingatkannya, sesuai

dengan kebiasaan orang Arab dalam meluaskan cakupan perkataan.

Al Qutaibi berkat4 "sesungguhnya Allah menyebutkan

banyak nikmat-Nya dalam surah ini. Allah menyebutkan penciptaan

nikmat-nikmat-Nya, kemudian menyelingi setiap bagiannya dengan

ayat ini dan menjadikannya sebagai pemisah di antara setiap dua

nikmat, guna memfokuskan perhatian mereka kepada nikmat-nikmat

itu, dan menegaskan mereka agar mengakuiny4 sebagaimana Anda

mengatakan kepada orang yang berkali-kali Anda berbuat baik

kepadanya namun dia mengingkarinya, 'Bukankah dulu engkau

miskin lalu kami mencukupimu? Apakah engkau mengingkari ini?

Bukankah engkau dulu tidak berdaya lalu kami meneguhkanmu?

Apakah engkau mengingkari ini? Bukankah dulu engkau hanya

berjalan kaki lalu kami mengangkutmu? Apakatr engkau mengingkari

ini?' Pengulangan ini bagus dalam hal semacam ini." Contohnya

ucapan penyair berikut ini:

)tl g(l y'r'u )e),'^1r;-^1 ,S t\)L,., ,# |
"Janganlah lrau membunuh seseorang bila engkau seorang muslimah.

HendaHah engkau meni auhi darahnya.
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Jauhilah itut jauhilah itu."

Al Husain bin Al Fadhl berkat4 "Pengulangan ini untuk

menepiskan kelengahan dan menegaskan huiiah." i::

)G$fq:5a u'#JJGti- (Dia menciptakan manuia dari

tanah kering seperti ternbilw). Setelatr Allah & menyebutkan

penciptaan alarn yang besar, yaihr langit dan bumi beserta apa yug
ada pada keduanya, selanjutnya Allall menyebutkan penciptaan alam

yang kecil.

Maksud 6${ di sini adalatr Adam.

Al Qurthubi berkat4 "Demikian mentrnrt kesepakatan para

ahli tak\ril.'

Namun tidak jauh ke,mrmgkinan bahwa maksudnya adalah

jerds manrsia, karena bani Adam (mantrsi{ diciptakan dalam

bapak mereka, Adam. ig"iilr adalah '#- e{'ir,,yt';i'lt
libib ii ltanatr kering yang terdengar dentingnya atau

gemerincingnya).

Pendapat lain menyebutkan, "Tanatr yang bercampur pasir."

Pendapat lain menyebutkan, "Tanah yang busuk."

Dikatakan 'rJl, ,y a* iliit, '!:et apabila daging it-u busuk.

Penjelasannya telah dipaparkan dalarn sgrah Al Hijr. itl!,iir aaaan

)gu)'* e$ UtF, (tembikar atau keramik yang dipanasl<an dengan

dibakar api). Maknanya adalah, Allah menciptakan manusia dari tanah

yang keringnya menyerupai bamng tembikar.

$ g@c u.iil;i $!t gan Dia menciptakaniin dari nvala

api) maknanya adalah menciptakan bapaknya jin atau jenis jin dari

kobaran api. il6ir adalah kobaran murni dari api.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah intisari

api.
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Pendapat lain menyebutkan, "Ujung jilatan api ketika menjilat-
jilat.'

Al-Laits berkatq "e)6, adalah nyala api yang berkobar

besar."

Al Mubarrad berkat4 'bU, adalah api yang menjalar tanpa

tertahan."

Abu Ubaidah berkatq *Llfit adalah campuran api, yaitu dari

el yngartinya bercampur dan kacau."

Al Jauhari berkata, ")E',y Lrrr; aaaafr api yang tidak berasap.

Dari itulah diciptakannya j in."

g(#(K; ;*t; {l$ lmatra nibnot Tuhan lcamu vang manakah

yang lamu &tstakan?) karena sesungguhnya Dia telatr memberi

nikmat kepada kalian berdua dalam penciptaan kalian berdua dengan

disertai nikmat-nikmat yang tidak terhingga.

#i t-i;t;lt U (Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit

matahari dan Tuhan yang memelihara kcdua tempat terbenamnya).

Jumhur membacanya $i dengan rafa' karena dianggap sebagai

lchabar dari mubtada' yang dibuang, yakni ,y.-*"lri e.;.a, 'qi'$
(Dia Tuhan yang memelihara kedua tempat t'erbit matahari dan kedua

tempat terbenamnya).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini adalah mubtada', dan

Hnbar-nya adalah {fi 'C; (Dia membiarkan dua lautan mengali).

Antara kedua kalimat ini terjadi i'tiradh ftonta).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Maksud fi;\i adalatr tempat terbitrya musim panas dan

musim dingin. Maksud {r;l^t adalohtempat terbenamnya

oj.S3 W ;*,: eE @"ko nibnat Tuhan lamu yang manaknh

yang lramu dustakan?) karena di situ terkandung nikrnat-nikmat yang
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tidak terhinggq serta tidak mudah bagi jiwa yang lurus untuk

mendustakan individu-irdividtmya

eW- {fr '6 (Dia membiarkan dw lautan mengalir yang

lre duarrya ke mudian-bertemu). [)iir artinya ig'ilii i;p$r (pembiaran

dan pelepasan). Dikatakan tqJfl 'r;.; apabila aktr melepaskan atau

membiarkan ternak. Asal maknanya melalaikan (tidak

mempedulikan), seperti membiarkan ternak begitu saja di tadang

penggembalaan. Maknanya yaitu, Allah membiarkan masing-masing

dari keduanya. offi-artinya saling berdampingan, tidak ada kelebihan

antara keduanya dalarn pandangan mat4 namun demikian, keduanya

tidak bercampu. Oleh karena itu, Allah berfirman, A qq (antara

lrcduanya ado batas), yakni pembatas yang membatasi antara

keduanya. ,W-S (yang tidak dilampaui oteh masing-masing), yakni

yang satunya tidak melampaui yang lainnya dengan memasuki serta

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Keduanya adalatr laut Persia

dan Romawi."

Ibnu Juraij berkata, "Keduanya adalah laut asin dan sungai-

sttngai air tawar."

Pendapat lain menyebutkan, "Laut Timur dan Barat."

Pendapat lain menyebutkan, "Mutiara dan marjan."

Pendapat lain menyebutkan, "Laut langit dan luat bumi."

Sa'id bin Jubair berkata, "Keduanya bertemu pada setiap

tahun."

Pendapat lain menyebutkan, "Ujung keduanya saling

bertemu."

Kalimat olitt-Oang keduanya kemudian bertemu) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi) dari {}:li (dua
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lautan). semeritara kalimat '6 W (antara keduarrya ada batas) bisa
sebagai kalimat permulaan, dan bisa jvgasebagu tual.

elfi W ;*; g1; lmatca nitonot Tuhan kamu yang manakoh
yang kamu dustakan?) karena bukti ini dan lainnya yang serupa ini
tidak mudah rurtuk didustakan.

-iq!6 'tii q+ '#- @ori kcduanya freluar mutiara dan
marjan). Jumhur membacanya 'ff-, dengan fathah pada huruf yaa'
dan dltanmah pada huruf raa' dalai bentuk bina' lit fa, it (akti$.

Sementara itu, Nafi dan Abu Amr membacanya dengan
dhammah pada huruf yaa' danfathoh pada huruf raa' dalarrr bentuk
bina' lil tnofut(pasiO W(dikeluarkan)1.'littadalah lfur lmutiara),
sedanglon'oeVtadalah permata merah.
' Al Farra berkata, "'3i'ill, adatah mutiara yang besar, seaangtan

'oE ;lt adalah mutiara yang kecil.,,

Al Wahidi berkata, "Demikian menunrt semua ahli bahasa.,,

Muqatil, As-Suddi, dan Mujahid berkata, "'j'jstadalah mutiara
yang kecil, sedangkan 'tteVtadalah mutiara yang besar.,,

Allah mengatakan, W U- @ori keduanya kcluar), kendati
sebenarnya hanya keluar dari laut air asur, tidak dari yang air tawar.
Ini karena bila keluar dari salatr satunya berarti keluar dari keduanya.
Demikian perkataan Az-Z-ayaj dan lainnya.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Ini merupakan bentuk kalimat
y ang mudlaf-nya dibuang, yakni Vrbl b @arl salatr satunya), seperti
bentuk redaksi firman-Nya, # #;ni U ,F iS gepada seorang
besar dari salah satu dua nigeri tMal*qh dan Ttuifl ini) (es. Ai-
Zuk*rruf [43]:31)."

Al Akhfasy berkata, "Suatu kaum menyatakan, bahwa mutiara
keluar dari laut dan air tawar."
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Pendapat lain menyebutkan, "Keduanya adalah dua laut, yang

salah satunya mengeluarkan mutiara, dan yang satunya lagi

mengeluarkan marjan."

Pendapat liin menyebutkan, "Kadalah laut langit dan lagt

bumi. Bila air langit jatuh ke kerang laut (di bumi), maka menjadi

mutiara, sehingga disebut keluar dari keduanya."

oj,-K3 W ist 'i.g (matra nilonat Tuhan kamu yang manakalt

yang lramu dustakan?) karena di situ terdapat bukti-bukti yang tidak

dapat didustakan dan diingkari oleh seorang pun.

&* fit e L(ilft t$t 'i; (dan kepunyaan-Nyalah bahtera-

bahtera yang tinggi layarrrya di lautan laksana gunung-gunung)'

Maksud ,fflr aLArin ft G'u-1a ilJr 6eratru-perahu yang berlayar

di lauQ. LVrti artinya yang ditinggikan, yang sebagian kayunya

ditinggikan di atas sebagian lainnya dan disusunkan hingga menjlli
tinggi dan panjang, sehingga ketika di laut menjadi ;n'ig yakni lUg
(seperti gunung-gunrmg).ilil adalah gunung yang tinggi.

Qatadah berkata, "L€:jii artinya yang dibuat untuk berjalan

atau berlayar."

Al Akhfasy berkata, * L(iliia*inya adalah yang dijalankan."

Pe4ielasan tentang ini telah dipaparkan dalam surah Asy-

Syuuraa.

Jumhur membacanyu ll{\,dengan lcasrah pada huruf raa' dan

membuang hurufyaa' karena bertemunya dua suhtn-

Ibnu Mas'ud, Al Hasan, dan Abu Amr dalam suatu riwayat

darinya membacanya dengan rafa' pada lruruf raa' dengan

mengesampingkan pembuangan hurufyaa' t]l3r"Jll.

Ya'qub membacanya dengan menetapkan htl;af yaa' tg-1t:giltl.
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Jumhur juga membacanya 36iii dengan fathah pada huruf
syiin.

Sementara itu, Hamzah dan Abu Bakar dalam suatu riwayat

darinya membacanya dengan kasrohpada huruf sytii 1i>t;'i13q.

,W W .St: & (maka nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lcamu dustakan?) karena hal itu tampak sangat jelas dan terang,

sehingga tidak mungkin didustakan dan diingkari.

Diriwayatkari oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu gf,':tt';,iV ":Ai(matahari dan bulan [beredarJ menurut perhitungan), dia berkata,

"Menurut perhitungan dan tempat-tempat peredaran keduanya."

Al Ffuyabi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya"

mengenai firrran-Nya" ;31g ti;A ,?tW (dan Attah telah meratakan

bumi untuk makhluk-[NyaJ), dia berkata, "(Maknanya adalah) untuk

manusia."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "(Maknanya adalah) .1ieiJ,

(untuk para makhluk)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata,,

"(Maknanya adalah) untuk setiap yang memiliki roh (bernyawa)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

juga mengenai firman-Ny^, ,K"ii L$ lfi.f'u (dan pohon htrma lgng
mempunyai kelopak mayang),dia berkatq "(Maknanya adalatr) ry'rt

,ii.lr ltetonak mayang)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga

mengenai firman-Nya, 4J,i- -f, Ut13 (dan biii-biiian yang berhtlit),

dia berkata, "(Maknanya adalah) rerumputan. i63g (dan bunga-

bunga yang harum baunya), yakni hijaunya tanaman."
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Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata, *45\
adalah datrn tanaman yang'mengering. i6;1 (dan bunga-bunga

yang harum baunya) adalatr apa yang ditumbuhkan bumi berupa

bunga-bungaan beraroma wangi yang dapat dicium."

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Flatim

meriwayatkan darinya jug4 dia berkat4 *r4$\adalatr tanaman yang

pertama kali tumbuh berupa sayuran. i6Sij adalah ketika mulai

tegak padatangkainya namun belum berbulir."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "Setiap

lata;inlr;;-i aAu* Al Qur'an artinya adalah rezeki."

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, fKg ;JV Ell
!f!3 (matra nilonat Tuhan kamu yang manalcah yang kamu

dustatran?), dia berkata, "(Maknanya adalah) I' rl- Lr! r"imut Allah

yang manakah)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkata, ""(Maknanya adalah) jin

manusia."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nyu, St3 neG 4(dari
nyala ap), diaberkat4 "(Maknanya adalah) J6l ..lJ ;a (dari kobaran

api)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini, dia berkata,

"(Maknanya adalah) :6t UP (intisari api).'

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai

firman-Nya, y:$i',irt fi,5jll L.5 (funan yang memelihara kedua tempat

terbit rnatahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat

juga

dan
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terbenamrrya), dia berkat4 "Ivlatahari.memiliki tempat terbit pada
musim dingin dan tempat terbenam pada musim dingin, juga memiliki
tempat terbit pada musim panas dan tempat terbenam pada musim
panas yang selain tempat terbitrya pada musim dingin dan selain
tempat terbenamnya pada musim dingin."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia
berkata, "Tempat terbitnya fajar dan tempat terbitnya lembayung,
serta tempat terbenamnya matahari dan tempat terbenamnya
lembayung."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, aW{45 g(Oio
membiarlran dua lautan mengalir yang keduanya lcemudian bertemu),
dia berkata, "$-y$rp]f (membiarkar.r kedua lautan itu mengalir). Ufi
'$. {ontoro 

'tnduonyo 
ada botas), yakni ie @atas) . tq S Or"s

tidak dilampaui oleh masing-masing), sehingga keduanya tidak
bercampur."

' Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkat4
"(Maknanya adalah) laut langit dan laut bumi.:'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-
Nya, etii-f UW (antara kcduanya ada batas yang tidak dilampaui
oleh masing-masing), dia berkata, "Keduanya berjarak sangat jauh,
dan masing-masing dari keduanya tidak mungkin melampaui yang
lainnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, 'tjtii q. ,e-

3C.l$ (dari keduanya kclum mutiara dan marjan), dia berkata,
"Apabila langit menurunkan hujan, terbukalah kerang-kerang di laut
membuka mulutnya, dan tetesan dari langit yang masuk ke dalam
mulut kerang-kerang itulah yang menjadi mutiara."
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Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abi

Thalib, dia berkata ,":ttE"}t adalah mutiara yang besar."
t,

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abpas, dia berkata "fiil,
. adalah mutiara yang besar, sedangkan oQ:/t adalah mutiara yang

kecil."

ttbdtxrazz.aq, Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1

Mundzir dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia,.
berkata, " b[',ft adalatr permata merah."

$c,4* @ r6-i,5,fi i' 4:u eij@ e(,w l'3
@ d;a i $_'gV-i6 egl*;,{el_G) rW K;
.1G {*@ grili'ii # w@ rLft g{, $,; &

)(6 bLiX ;'pstl elcf"5"#;,:s.@ q(rft {K;

">c,fu@,Gia Jy-1r\frV Lf,'r ,s:.i:G e{ai
,rlr,;rif, J"gt $ ;LG.K$;3;j-

*5 63.t3i 4A r''F @ ,$KK;; ;i("&
,ii i" fA.J **@ Er# {K; i{ r; Eg g t)G tK

.1; @ eG 
g3 (.*,s $(,fuG) 36 {;,hL

,W W,*r,$@ ;'-nv'6 ;j\ffi ;it*,-ri;s

eb(rW
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gc#'6;W:i,;tr @6j;\Ui# $1';G +*
el#13y,;tc&

gSemua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kama dustakan? Semua
yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya Setiap

waktu Dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan? Kami akan memperhatihan

sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin Maka nikmat Tuhan
kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hai jamaah jin dan

manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit
dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat mcnembusnya kecuali
dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang

kamu dustakan? Kepada kamu, Qin dan manwia) dilepaskan nyala
api dan cairan tembaga maka katnu tidak dapat menyelamatkan diri

(daripadanya). fufaka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang
kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi

merah mak)ar seperti (kilapan) mtnyak. Maka nikmat Tuhan kamu
yailg manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan
jin tidak ditanya tentang dosanya Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kam.u dustakan? Orang-orang yang berdosa dikenal
dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun'ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang kamu dustakan?
Inilah Neraka Jahanamyang didustakan oleh orang-ordng berdosa,

Mereka berkeliling diantaranya dan di antara air yang mendidih
yang memuncak panasnya- Maka nikmat Tuhan kamu yang

manakah yang kamu dustakan?

(Qs. Ar-Ra[maan [55]: 26-a5)
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Firman-Ny u, ,16 V& 'i ? $"*ua yang ada di bumi itu akan

binasa), yakni semua hewan yang ada di bumi akan binasa. Karena

dominasi yang berakal atas yang lainnya maka di sini semrumya

dikemukakan dengan menggunakan lafazh {.
Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah semtul

yang ada di bumi dari jin dan manusia.

,.6t3 ,fi\ it ,,$ U $j @an tetap kekat Waiah Tuhanmu

yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan). &jr aA*afr ungkapan

tentang Dzat Allah & dan keberadaan-Nya. Dalam surah Al Baqarah

telah dipaparkan penjelasan tentang makna ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna A$U fij adalatr

tetap kekal hujjatr-Nya yang dengannya para hamba mendekatkan diri
kepada-Nya. iy"it artinya keagungan dan kebesaran serta keberhakan

terhadap sifat-sifat terpuj i.

Dikatakan iy'r, ,f. yakni 'rd, P (sesuatu itu agung; besar).

'ili*f attinya '^rebt (aku mengagongkannya; membesarkannya). Ini
bentuk ism dai;.. frlut 

"u lrfli 1'5 yaitu, Dia dimuliakan dari segala

sesuatu yang tidak layak bagi-Nya.

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, Dia memiliki
kemuliaan bagi para wali-Nya. Khithab kalimat 3b (fulrowzn) untuk

Nabi $ atau setiap yang layak baginya."

Jumhur membacanya 4fi i, karena dianggap sebagai sifat
untuk'.i.j.

Sementara itu, Ubay dan Ibnu Mas'ud membacany u iiyoit ,ss,
karena dianggap sebagai sifat wtuk il$.

,{;& gJ; -.ir: EV (maka nilonat Tuhan kannu yang manakah

yang lamu dustakan?) Letak nikmat ini pada kefanaan makhluk, dan

kematian merupakan sebab perpindahan ke negeri pembalasan dan

garuaran.
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Muqatil berkata, "Letak nikmat ini pada kefanaan makhluk
karena kesamaan mereka dalam hal kematian, dan dengan kematian
maka menjadi shmalah status semua makhluk.,'

d.i'| o.g1 A J, ,!^fi|. (semua yang ada di tangit dan di bumi
selalu meminta kepada-Nya) maknanya adalah, mereka semua
meminta kepada-Nya, karena mereka membutuhkan-Nya, sedangkan
Dia tidak membutuhkan seorang pun dari mereka.

Abu Shalih berkat4 "Semua yang ada di langit memohon
ampunan kepada-Nya dan tidak memohon rezeki kepada-Nya,
sementara semua yang ada di bumi memohon keduanya (ampunan dan
rezeki) kepada-Nya."

Muqatit berkata, "Penghuni bumi memohon rezeki dan
ilmpunan kepada-Nya, dan para malaikat juga memohonkan rezeki
serta ampunan untuk mereka."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Pendapat lain menyebutkan, "Mereka semua memohon ratrmat
kepada-Nya."

Qatadah, "Dia selalu dibutuhkan oleh penghuni langit dan
penghuni bumi."

Kesimpulannya, semua makhluk memohon kepada-Nya
dengan ungkapan lisan dan ungkapan keadaan yang berupa kebaikan
dunia dan akhirat, atau kebaikan salah satunya.

_ *b C} ,;_ '$@etap waldu Dia dalam tresibukan). Manshui-
nya'Sk*"na kestabilan yang dicakup oleh beritanya. perkiraannya:

tetapnya Allah & dalam kesibukan di:setiap waktu.

Kata i\lt sebagai ungkapan tentang wakru. irtltlr uaAafr iti
(perihal), di antara perihal Allah $ adalah memberi kepada penghuni
langit dan bumi apa yang mereka minta dari-Nya dengan beragam
kebutuhan mereka dan berbagai macam tujuan mereka.
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Para mufassir berkata, 'Di antara perihal-Nya adalah

menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki dan kefakiran,

memuliakan dan menghinakan, memberi penyakit dan

menyembuhkan, memberi dan menahan (tidak memberi),

mengampuni dan menghukurh, serta sebagainya yang tidak

terhingga."

Pendapat lain menyebutkan, uMaksud i[lr terseUut adalah hari

dunia dan hari akhirat."

Ibnu Batr berkata "Masa semumya adalah dua hari, salatr

satunya adalah masa hari-hari dnniq dan yang lainnya adalatr hari

akhirat."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalatr setiap hari

dari hari-hari dunia

9b{1, 
g$ i'ilt: *;rpt (rnaka nilonat Tuhan kamu yang

manalrah yang lmmu dustalcan?) karena perbedaan perihal Allah &
dalam mengatur para hamba-Nya merupakan nikmat yang tidak

mungkin diingkari dan didustakan.

ef,ifi ti '€J '& (Kami alcan memperhatilcan sepenuhnya

lrepadamu hai manwia dan jin). Ini ancaman keras dari Allah @ bagi
jin dan manusia.

Az-7a11aj,Al Kisa'i, Ibnu Al A'rabi, dan Abu Ali At Farisi

berkata "Lr?t di sini [yalari dari 'i;l'bukanlah selesai dari

kesibukan, tapi penakwilannya adalah tujuan atau maksud, yakni

Kami akan menghisab kalian.

At Wahidi berkata: Menceritakan dari para mufassir,

"sesungguhnya ini ancaman dari Allah & bagi para hamba-Nya.

Termasuk bentuk ini adalah ucapan seseorang kepada orang yang

ingin diancamnya, d t$t bil, yut ni: kalau bagitu aku akan terfokus

menuju kepadamu."
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Lj i"ebermakna irlai (menuju).

Ibnu Al Anbari menyenandungkan ucapan penyair berikut ini:

t1.ty ii *'b ltA i,: dt*iiii ivi
"Kini alat telah *rnuiu tnpodi Nr*ot .

Ini adalah saat aht sebagai huhtman baginya."

Maksudnya adatatr tr'r2i fii 6etafr menuju).

An-Nahhas juga menyanandungkan ucapan penyair:

JhAt e#t#t JL.*j
"Aht menuju kepada budakyang terikat pada gelang koki."

Maksudnya adalah '€rtr2i (aku menuju).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa Altah $ memberi janji

kepada takwa dan memberi ancaman kepada maksiat, kemudian Allah

berfirman, *Kami akan memfokuskan perhatian kepada apa yang

Kami janjikan kepadamu, dan Kami akan mengantarkan kepada apa

yang telah Kami janjikan."

Demikian perkataan Al Hasan, Muqatil, dan Ibnu Zatd.

Redaksi ini dalam bentuk perumpamaan.

Jumhur membacanya'{i, dengan huruf nuun dan dhammah

pada huruf raa'.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf yaa'ber-

fathah, dar- dhammah padahuruf ,o"'iiJ;"1, yakni hrtp (Allatr

akan memperhatikan sepenuhnya).

AI A'raj membacanya dengan huruf nuun dan fathah pada

hurufraa'(Z*-1.

Al Kisa'i berkata "Ini [ogat Tamim."
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Isa Ats-Tsaqafi memtacanya dengan lasrah padahttruf nuun

dan fathah pada huruf raa' [{ti;1"7.

Al A'masy dan Ibrahim membacanya dengan dhommah pada

huruf yaa' a"rrf"tp pada huruf raa' dalam bentuk bina' lil maful

ftata keda pasifl tZful.
Jin dan manusia disebut f)fi, karena besarnya'perkara

keduanya dibanding dengan hewan-hewan bumi lainnya.

Pendapat lain menyebutkarq "Disebut demikian karena mereka

jii @erat; beban) bagi bumi, baik dalam keadaanhidup mauptm mati,

sebagaimana disebutkan datam finnan-Nya, tl1il .rfii ,>At @"f
bumi telah mengeluarkan beban'beban berat [yang diland.ungJnya)

(Qs. Az-Zal zalah l9F{: 2).

Ja'far Ash-shadiq berkata "Disebut gi,tli Urena keduanya

terbebani oleh dosadosa"

Penggunaan lafaztr jamak pada kata F Unp"a"*n), kemudian

menyatakan Efiii'i| (hai manusia dan jin), karena keduanya adalah

dua golongan, dan masing-masing golongan merupakan jamak

(banyak).

Jumhur membacany a 91ii{t'$, denganfathah padahuruf haa',

sedangkan orang-orang Syarn pembacanya dengan dhammah-

El& K; i$t Eg Qnaka nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lramu dustakan?) karena pada nikmat-nikmat yang diterima itu

terkandung ancaman, diantaranya mengingatkan untuk tidak menyalatr

gunakanny4 dan hendaknya mempergulakannya dengan benar,

sehingga dapat diperoleh kenikmatan yang sebenarnya, yaitu

kenikmatan negeri akhirat.

et! *t fX'- (hai iamaahiin dan manusia)' Didahulukannya

penyebutan jin di sini karena pencipaan bapak mereka lebih dahulu

daripada penciptaan Adam, dan keberadaan jenis mereka lebih dulu
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daripada keberadaan jenis maausia. +itlfr ",fi ;rW ; $;Slt a
-36 (iilca tramu sanggup menembus [metintasiJ pe4jwu langit dan

bumi) maksudnya adalah jika kalian sanggup keluar dari sisi-sisi

langlt .la'l bumi, serta dari penjuru-penjurunya untuk melarikan diri
dari qadha' dan qadar AllalL !r$6 @aka lintasilat) dan

selamatkanlah diri kalian.

Dikatakan 'i{t b';F * apabila sesuatu ihr terlepas dari

sesuatu yang lain iiperti terlepaskan anak panatr #3. $y6i:ii{
(lramu tidak dqat menembusnya kcanli dengan kelantan), yatoi
kalian tidak akan mampu melintasinya kecuali dengan kehratan,

namun kalian tidak memiliki kehratan dan kemampuin untrk itu
irri.il.tt adalah kekuatan yang dengairnya pemitiknya dapat menguasai

perkara Perintah nntuk melintas adalah perintah yang menunjuklon

kelemahan pihak yang dipcrintah.

Adh-Dhahhak berkata, "Ketika manusia sedang di pasar-pasar

merek4 tiba-tiba langrt terbuka dan para malaikat turun, makajin dan

manusia pun berlarian, lalu malaikat menangkapi mereka ltulah

firman-Ny4 ;$*,$y<ri:31{ ltramu tidak dapat menembusnya kcculi
dengan kehntan)."

Ibnu At Mubarak berkat4 'Itu terjadi di akhirat."

Adh-Dhahhak juga berkata, "Makha ayat ini adalah, jika kalian

mampu lari dari kematian, maka larilah kalian."

Pendapat lain menyebutkar5 .Jika kalian mampu mengetahui

apa yang ada di langrt dan di bumi, maka ketahuilah itq namun kalian

tidak akan mengetahuinya kecuali dengan kelarataru yakni dengan

keterangan dari Allah.'

Qatadatr berkata, "Maknanya adalah, kalian tidak dapat

melintas kecuali dengan kerajaarU namun kalian tidak memiliki
kerajaan."
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Pendapat lain menyebutkan, "Huruf baa' iru bermakna jL
yakni kalian tidak dapat melintasinya kecuali kepada penguasa."

,W k) lr; ,fu (maka nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lramu dustakan?), ymg diantaranya nikmat yang dihasilkan dari

peringatan dan ancaman ini, karena nikmat ini menambah kebaikan

bagi yang berbuat baik, dan menalran yang berbuat buruk dari

kebnrukannya, sementara Dzat yang memperingatkan katian adalatr

Maha Kuasa untuk menimpakan adzab kepada kalian tanpa memberi

tangguh.

,163 $ i \f, K{L Yi- gepada kamu, [jin dan manusiaJ

dilepaslran nyala api dan cairan tembaga). Jumhur membacarrya 373-,

dengan hurufyaa'dalam bentuk bina'lil maful (pasi|. ' i

T.llid bin Ali membacanya dengan huruf n u, (pfi dan me-
a

nashab-kanVtb.

Makna '54!:,ltadalah kobaran api yang tidak disertai asap.

Mujahid berkata, ":$fjfu adalah kobaran hijau yang terputus

dari api."

Adh-Dhahhal( berkata, *Maksudnya adalah, apa yang keluar

dari kobaran api yang bukan asap kayu bakar."

Al Akhfasy dan AbuAmr berkata, "Maksudnya adalahapi dan

asap, semuanya."

Jumhur membacanyu L$,dengan dhammahpada huruf syiin,

sementara Ibnu Katsir membacanya dengan kasrah lhrfll, keduanya

adalah dua macam logat. Jumhur juga membacanya 3"6, dengan

rafa' karcna di-'athf-kan kepada X1p. Sementara itu, Ibnu Katsir,
Ibnu Muhaishin, Mujahid, dan Abu Amr membacanya dengan

t hafadh l/#:1 karena dr-' athf-kan kepada :,€.

Jumhur membacany ai-,"d,dengan dhammahpada huruf nuun.
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Mujahid, Ikrimah, Humaid, dan Abu Al Aliyah membacanya

dengan kasrah(,-,rb)

Muslim bin Jundub dan Al Hasan membacanya J;f1
,le6J, adalatr tembaga kuning (kuningan) yang dicairkan lalu

dituangkan ke kepala. Demikian perkataan Mujahid, Qatadah, dan

lainnya.

Sa'id bin Jubair berkata, "Maksudnya adalah asap yang tidak

berkobar."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Khalil.

Adh-Dhahhak berkata, "Maknanya adalah, kotoran minyak

yang mendidih."

Al Kisa'i berkatq "Maknariya adalah, api yang berhembus

kencang."

Pendapat lain menyebutkan, *Itu adalah pergolakan'"

g}i Ji (maka Immu tidak dapat menyelamatpan diri [dari
padanyaJ) maknanya adalah, kalian tidak akan mampu menahan

adz.ab Allah.

q(d!(k; ;if. & @ot- nilonat Tuhan kamu yang manapah

yang kamu dustatran?) karena diantaranya.adalah ancaman ini, yang

dengannya akan terjadi kewaspadaan terhadap keburukan dan

motivasi kepada kebaikan.

igrt .;Jli (."$ (matw apobila langit telah terbelah) maknanya

adalatr, terbelah karena turunnya para malaikat pada Hari Kiamat.

gGlK ii| JKS gan meniadi merah mawar seperti [kilapanJ

mtury ak), yakni it:j; 1;ili (seperti mawar merah).

Sa,id bin Jubair dan Qatadah berkat4 "Maknanyuit:;; i5(ii
(maka menjadi meratt)."
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Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, maka menjadi

seperti warna pink (merah rnuda; merah jambu), yaitu putih yang

kemerah-merahan, atau kekuning-kuningan. "

Al Farra dan Abu Ubaidah berkata, "Langit menjadi seperti

kulit karena sangat panasnya api."

Al Farrajuga berkata "W'arna langlt menyerupai wanul bunga

mawar, dan wama mawar diserupakan dengan minyat< dan

keberagaman warnanya-"

lriilr aaaan bentuk jamak !i3 (minyak)

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa mafcnenya ,ltir;*'na
fb' g?-hi $jt i;i (angit mergadi merah ma$rar dan atiran

minyak), yakni mencair bersamaan dengan berbelahnya sehingga

meqiadi merah karena sangat panasnya Neraka Jahanam, lalu menjadi

seperti minyak karena mencair.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa Lolr aaAah kutit yang

merah.

Al Hasan berkata "g6;K yakni seperti tumpatran minyak.

Bila engkau menuangkannya maka engkau akan melihat warna-wami

padanya."

Taid bnAslam berkata "Sesungguhnya langit menjadi seperti

perasan minyak."

Az-Z,ayaj berkata "sesungguhnya langit pada saat itu
berwarna hijau dan nanti akan menjadi berwarna merah."

Al Mawardi berkatq "Orang-orang terdatrulu menyatakan,

bahwa asal wama langtt adalah merah, lalu karena banyaknya

penghalang dan jauhnya jarak, maka engkau melihaorya dengan warna

biru ini."
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g(# W illD Eg (matra nilonat Tulan kamu yang manakah

yang lcamu duitatran?) karena diantaranya adalatr yang terdapat di

dalam ancaman dan penakutan ini, berupa baiknya kesudahan dengan

memperhatikan kepada kebaikan dan berpaling dari keburukan'

",1.;.{; A,+3 e '{rn$ *g @ada waldu itu manusia daniin

tidak drtanya tentang dosanya), yakni pada hari dimana langit

terbelatr, manusia dan jin tidak perlu tagi ditanya tentang dosany4

karena mereka telatr diketahui melalui tanda-tanda mereka saat

mereka keluar dari lubtr. Sinkronisasi antara ayat ini dengan ayat

lainnya yang nampak bertentangan, seperti firman-Nya, <#i
1";A Alg{ (Mafu demi Tulunmu, Kani pasti akan menanlrui

nereka semtn) (Qs. Al Hijr [l5J: 92), bahwa ayat diatas berlaku pada

suatrr kondisi, dan adanya pertanyaan itu bertaku pada suatu kondisi

diantara kondisi-kondisi lGamat Pendapat lain menyebutkan' bahwa

pertanyaan yang diajukan kepada mere.ka mengenai dosa-dosa mereka

itu bukan pertanyaan gntgk mencari tahu, karena Allafi & tetatr

mdnghitung semua amal hamba-hamba dan mengetahuinya, hanya

saja pertanyaan yang diajukan kepada mereka untuk maksud

menghinakan dan mengecam. Ayat lain yang serupa dengan ayat ini

adalah firman-Nya: d$Jl +.;t ,; !f$-t; (Dan tidaHah perlu

ditanya lrepada orqng-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa

mereka. (Qs. Al Qashash [28]: 78)- Abu Al Aliyah berkata,
..Maknanya: orang yang tidak berdosa tidak ditanya tentang dosa

orang lain yang berdosa.,' Pendapat lain menyebutkan, bahwa tidak

diajukan pertanyaan itu pada saat pemb"ngkitan, sedangkan adanya

pertanyaan itu pada saat hisab (perhihrngan).

g(g.i l%; ilf. ql$ gnafa nilonat httun lcamu yang

manalrah yang kamu &tstalwr?), karena diantaranya adalah ancaman

keras ini karena banyaknya faidah yang terkandung di dalamnya.
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Kalimat ;14,."iii 3j;(orang-orang yang berdosa dikenal

dengan tanda-tandanya) berlak.u sebagai alasan untuk tidak adanya

p"**yu*. rio1Jr adalah Lxir 6*au1.

Al Hasan berkata, "Tanda mereka adalatr hitamnya wajatr dan

birunya mata, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya' iE;
63 #;-it:pi\t (Dan Kami apan meng[umpulkan pada hari itu orang-

oroig yaig berdosa dengan mula yang biru muram) (Qs' Thaahaa

[20]: 102) dan firman-Nya , tiri'{t:S ",ii gS (5- (Pada hari vang di

waldu itu ada mufta yang putih berseri, dan ada pula muka yang

hitam muram)(Qs. Aali 'Imraan t3l: 106)'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa tanda mereka kesedihan

dan kedukaan yang meliputi mereka.

i;i.f6 ;$\Tfi ltatu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka)'

Jaar dan majr,r f,;tgberada pada posisi rafa' sebagai na'ibul fa'il-

€tlt adalatr rambut di bagian depan kepala. Maknanya yaitu, kaki

iigabgngkan dengan ubun-ubun, lalu malaikat melemparkan mereka

ke dalam neraka.

Adh-Dhahhak berkata, ..Ubrrrr.ubrrnnya dan kakinya

dihimpunkan dengan rantai di belakang punggungnya'"

Pendapat lain menyebutkan, 'Malaikat menyeret mereka ke

neraka, yaitu terkadang menyeret ubun-ubun mereka' terkadang

menyeret mereka di atas wajah merek4 terkadang menyeretkaki-kaki

mereka, dan terkadang menyeret mereka di atas kepala metrEka."

AW W .1f "iV (maka nihnat Tulun kamu yang manakah

yang kamu dustalan?) karena diantaranya adalatr ancaman keras ini

yang menciutkan hati dan mendebarkan segala peras:lzul'

'"i# U l# 6) 'iG 'r1i $ntlah Neraka Jahanam vang

didustakan oleh orang-orang berdosa) maknanya adalah, saat itu

dikatakan kepada mereka, *Inilah Neraka Jahanam yang kalian
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saksikan dan kalian lihat ini, padatrat dahulu kalian mendustakannya

dan mengatakan batrwa ini tidak ada." Ini kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, seakan-akan dikatakan,

"Lalu apa yang dikatakan kepada mereka ketika dipeganginya ubun-

ubun dan kaki mereka." Lalu dikatakan kepada merek4 "Inilatl

Neraka Jatranam..." sebagai celaan dan kecaman bagr mereka.

W. i;$- (m e r e ka b e r kc t il ing diant ar any a) maksudrrya adal ah

di antara Neraka Jahanam, hingga membakar mereka, g(;'i!,2 @an

di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya) hingga

dituangkan ke wajah mereka. 16ir adalah ]eir lcir (air yang panas).

lSli aaAah yang panasnya mencapai puncaknya. Demikian perkataan

Al Farra.

Az-Z,ajjaiberkata, "Dikatakan 9i '# - il-.Jti - ,5if apabila

mencapai puncak kematangan dan panasnya."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ittr merupakan salah satu

lembatr Jahanam, yang di dalamnya terdapat saripati para penghuni

nerdk4 lalu mereka ditenggelamkan ke dalamnya.

Qatadah berkata, "Terkadang mereka berkeliling di air yang

mendidih, dan terkadang di dalam api yang berkobar."

gl:# W i.If gg (malra nilonat Tulwn kamu yang manakah

yang lramu dustatran?) karena diantaranya adalah nikmat yang

dihasilkan dari penakutan ini dan yang dihasilkan dari dorongan

kepada kebaikan dan gertakan dari keburukan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh

dalam Al 'Azhamah,bnuMardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Asma'

wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

,.6t6 &1 it (yang ,nempunyai kcbesaran dan kemuliaan), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) $}iJti ,S-r-$t ri (yaog memptrnyai

kebesaran dan kemuliaan)."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, o.i{:si A i,,t^fi- (semua yang ada di langit dan

di bumi selalu meminta kepada-Nya), dia berkat4 "Permohonan para

hamba kepada-Nya yang berupa rezeki, kematian, dan kehidupan.

Setiap hari Dia dalam kesibukan itu."

Al Hasan bin Suffan dalam Musnad-nyo, A Bazzar, Ibnu

Jarir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah, Ibnu

Manduh, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abdullah bin Munib, dia berkata, "Rasulullah #i
membacakan kepada kami ayat, ,$ A i +|-$(s"ttap waldu Dia dalam

kesibukan). Lalu kami berkata" 'Wahai Rasulullatr, kesibukan apa

itu?' Beliau menjawab, 'u-. '€.t 6:i €7-: ,r;.f tf, t{5 'fr Itt

(Mengampuni dosa, menghilangkan kesulitan, meninggikan [derajatJ
suatu lraum, dan mer endahkan yang lainnya).-r6e

Al Bukhari dalarn TariWt-nya, Ibnu Majatr, Ibnu Abi Ashim,

AlBazz.ar,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban,

Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah, Ibnu

Mardawaih, Ibnu Asakir, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Abu Dard4 dari Nabi $; mengena,. ayat ini, beliau

bersabd4 u-fT e-:t 6'jt €T.t ,tj; '#.: Qi'fi",t| * u (Di antara

lresibukan-Nya adalah mengctrnpuni dosa, menghilanglcan kesulitan,

'o Hosor.
Disebutkan oleh Ibnu larlr Q7179).
HR. Al Baihaqi dalatrAl Majma'(7lll7), dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Kabir dan Al Ausath, serta oleh li Bazar. Dalam sanadnya
terdapat perawi yang tidak saya ketahui."

Al Baz-zar meriwayatkannya dari Abu Darda menyerupai ini, dengan tambahan:
rits ,, a.f-y (dan memperkenankan orangyang berdoa).

Saya katakan: Ibnu Majah juga meriwayatkan hingga: t-?6 i-l!s (dan

memperlcenankan orang yang berdoa). Dalam sanadnya terdapat Al Wazir bin
Shubaih, saya tidak mengetahuinya.

Saya katakan juga: Hadits ini mempunyai beberapa syahidyang menguatkannya,
yang disebutkan langsung setelah hadits ini.

TAFSIR FATHUL QADIR



meninggikan [derajatJ suatu kaum dan merendahkan yang lainnya).

Al Bazzar menambahkan: ti2tS |.r*!J (dan memperkenankan orang

yang berdoo)."o

Al Bukhari juga meriwayatkannya secara mu'allaq [tanpa

menyebutkan awal sanadnya] dan menjadikannya dari perkataan Abu

Darda.lTl

Al Baz.z.ar meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi #,
menlenai ayat ini, beliau bersabda, 6:F tft t:it ;;- (Mengampuni

dos a''dan menghilangkan ke sulitan).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Al Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyu ei(fiiX\ iSJ'{5 {xami akan memperhatiknn

sepenuhnya kepadamu hai manusia dan iin), dia berkata, "Ini

ancaman dari Allah bagi para hamba-Nya, dan tidak ada yang

menyibukkan Allah."

Mengenai firman-Nya, i$15, Jy 6:fr { ltmmu tidak dapat

menembusnya kecuali dengan kehtatan), Ibnu Abbas berkata,

"(Maksudnya adalatr) kamu tidak dapat keluar dari kekuatan-Ku."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nyq $ i Lf, Klt 3;j.
(lrcpada kamu, [iin dan manusial ditepaslan nyala api), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) kobaran api. 363adalah asap neraka."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya,

,3'6i@an cairan tembaga), dia berkata, "(Maksudnya adalah) cairan

tembaga, mereka diadzab dengannya."

"o Hosor.
HR. Ibnu Majatr Q02); Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab (ll0l); Ibnu Abi Ashim

dalam As-Sunnah (301).
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani.
r7r HR. Al Bukhari dalam Fath Al Bari, secara mu'allaq (8/4901).
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, * li| JK1 gan

menjadi merah mawar),yakni ir:y; (meruh). gta4K@eperti [kilapanJ

minyak), yaitu kulit yang merah."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya jug4 mengenai firman-

Nya, gLljK ',35 ii(i (dan meniadi merah tnclwar seperti [kilapanJ

mirryak), dia berkata, "seperti warna mawar."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nya, h4 $ 3)L "41 e 3.A-S #.fi <p"a" wahu itu manusia dan jin
tidak ditanya tentang dosarrya), dia berkata, *Allah tidak bertanya

kepada merek4 'Apakah kalian telah mengerjakan demikian dan

demikian?' karena Dia lebih mengetahui daripada mere.ka, akan tetapi

Allah berkata kepada mereka, 'Mengapa kalian melakukan demikian

dan demikian'?"

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al
Ba'ts wa An-Nusytr meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-

Nya, jfi!'tr ;9\ 
"i$ 

ltatu dipegang ubun-ubun dan traki merelca),

dia berkata, *Malaikat memegang ubun-ubun dan kakinya, lalu

dikumpulkan, kemudian dipecahkan, sebagaimana kayu bakar

dipecahkan di dalam tungku."

Ibnu Jarir, Ibnu Al 'Mundzir, dan Ibnu Api Hatim

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nyq g(#'$j (dan di

antara air yang mendidih yang memuncak panasnya), dia berkata,

"Maksudnya adalah yang panasnya mencapai puncaknya."

e6K*Xc"*W,{rEE

etfi:6(;\@ rt$ W -$(&q 
@ etL ..$i6 3,L d.5

,u?a6ra.
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&n+-@rW"&(#,{(&,i
,o,

,tV

tz.)r<t)

"*u

-/7 z.;t+

$r,

.ri@r$?
.zt(,/ o.l

.rLiLa-r.o

W$r"tA;
@ e(ift W X,; *@ 3(r;MW,:d,@ e4t<3

,-# alsiei?@E(&W X;EE@ it*=$"4

@ qrsK;$ctfu@'l;r;v;
.it qsyi{St J7

EE@ '';E{;'& #y'Lf$.i@ a;#tk;;{r rfu
,r-tr@ eG 9;&3*'i,6 Ji'+* @or.F W,*t;

@ eFIf ffi o; 43'i't'E@ 16# W ;*t;
"Dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada dua

surga. Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang kamu

dustakan? Kedua surga ita mempunyaipohon-pohonan dan buah-

buahan. Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yilng kamu

dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang
mengalir. Maka nikmat Tuhan kamuyang manakah yang kamu
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dustakan? Di dalamtcedua surga itu terdapat segala macam buah-

buahan yang berpasang-pasangan Maka nikmat Tuhan kamu yang

manakah yang hamu dustakan? Mereka bertelekan di atas

permadaniyang sebelah dalamnya dari sutra Dan buah-buahan

kedua sutga itu dapat (dipefik) dari dehat. Maka nikmat Tuhan

kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surgil itu ada

bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya' tidak

pernah disentuh oleh manusia sebelum meteka (penghuni-penghuni

surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh iin. Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-

akan bidadari itupermatayakut dan marian. Maka nikmat Tuhan

kamuyang manrakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan

kebaikan kecuali hebaikan (pula). Maka nikmat Tuhan kamuyang

manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari surga itu ada dua

surga lagi Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang ksmu

dustakan? Kedua surga itu (kelihatan) hiiau tua warnanya Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam

kedua surga itu ada dua mata air yangmemancat. Makanikmat
Tuhan kamu yang mmakah yang kamu dustakan? Di dalam

keduanya ad.a (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta

delima Md*a nikmat Tuhan kamu yang.manakah yang hamu

dustakan? Di dalam surga-sargd itu ada bidadari-bidadari yang

baih-baik lagi cantik-cantilc Maka nikmat Tuhan kamuyang

manakah yang hamu dustakan? (Bidadari-bidadari) yang ielita,
putih bercih dipingit dalam rwnah. Maka nihmat Tuhan kamayang

manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh

manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni sarga yang meniadi

suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu

yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan pada

bantal-bantalyang hijau dan permadaniyang indah. Maka nikmat
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Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustokan? Maha Agung
nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.,,

(Qs. Ar-Ra[maan [55]: a6-78)

Setelah Allah S menyebutkan nikmat-nikmat duniawi bagi jin
dan manusia, selanjutnya Allah menyebutkan nikmat-nikmat akhirat
yang akan dianugerahkan kepada mereka, gG d,, iG; 3€- 61sj (dan

bagt."orang yang tahtt saat menghadap Tuhanrrya ada dua surga),
yakni','saat menghadap Allah S, saat dihisab, sebagaimana dalam

firman-Nv4 i4:yifi S;,i(:friLii- WaituJ hari firetikoJ manusia berdiri
menghadap Tuhan semesta alam) (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 6). Jadi

iulr aaaurr mashdaryang bermatna i$Jr.

Pendapat lain menyebutkan, "Maknanya adalah, yang takut
berdirinya Tuhannya di atasnya, yaitu pengawasan-Nya terhadap

perihalnya serta segala perkataan dan perbuatannya, sebagaimana

disebutkan dalam firman-Ny4 ,;iKt4 + ,f S fS 3 J5 Wotto
apalrah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang
diperbuafirya [sama dengan yang tidak demikian sifatrrya)? (Qs. Ar-
Ra'd [13]:33)."

Mujatrid dan An-Nakha'i berkata, "Maksudnya adalatr orang
yang melakukan kemaksiatan, lalu teringat akan Allah, maka dia pun

meninggalkan kemaksiatan itu karena takut kepada-Nya."

Ada perbedaan pendapat mengenai grfiit (dua surga) ini,
Muqatil berkat4 "Maksudnya adalah surga'Adn dan surgaNa'im."

,' Pendapat lain menyebutkan, .Salah satunya adalah yang

diciptakan untuknya, sedangkan yang lainnya adalah yang

diwarisinya."

Pendapat lain menyebutkan, 'salah satunya adalah tempat

tinggalnya dan yang satunya lagi adalah tempat tinggal istri-istrinya."
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t"

Pendapat lain menyebutkan, "salah satunya adalah bagian-

bagian dasar istana, dan yang lainnya adalah bagian-bagian atasnya."

Pendapat lain menyebutkan, "Surga untuk manusia yang takut

(saat menghadap Tuhannya) dan surga untuk jin yang takut (saat

menghadap Tuhannya)."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalah surga karena

melakukan ketaatan dah surga karena meninggalkan kemaksiatan."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalatr surga karena

akidah yang diyakininya dan surga karenaamal yang dilakukannya."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalah surga karena

beramal (amalan shalih) dan surga karena meninggalkan syahwatnya."

Al Farra berkata, "sesungguhnya itu hanya satu surga, adapun

penggunaan latazlr- tatsniyah (berbilang dua) bertujuan

menyeragamkan akhiftn ay at."

An-Natrhas berkata, "Pendapat ini sangat keliru terhadap

Kitabullah, karena Allah berfirman a(& @ua surga), dan menyifatinya

dengan 4.@i dalam kcdua surga itu...)."

9l# K, Xf Eli @apa nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lramu dustaftan?) karena diantaranya adalatr nikmat yang besar

ini, yaitu memberikan kepada yang takut saat menghadap Tuhannya

dua surga yang disifati dengan sifat-sifat yang agung

96i 
-Vfit (tredua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan

'buah-buahan) adalah sifat untuk kedua surga itu, ada i'tirhadh antara

keduanya. idti adalah i,dti (dahan-dahan), yang bentuk

tunggalnya "#, yaitu dahan yang lurus memanjang. Demikiaq

Az-Zajjaj berkat4 "Luiti adalah Lrili' (bermacam-macam;

berwama-warni). Bentuk tunggalnya A, y^tu bentuk dari segala

sesuatu."
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Demikian juga yang dikatakan oleh Atha dan Sa'id bin Jubair.

Sementara itu, Atha menggabungkan kedua pendapat tersebut,

dia berkata, "Di setiap dahan terdapat berbagai macam buah-buahan."

Contoh penggunaan lataz4r- !;ir 6"rrU* makna ]l"iir u6u1u1,

ucapan An-Nabighatr berikut ini:
,<l .: i. l,.o.t :, . tc4-.r.. ',.t

,f f d& 4,2,,ir, )U+ SaJJ i-.L,> e.V>

"Kicauan burung dara yang mendenghtr

mengagetkan cli atas dahan dia bernyanyi."

tt; piiir f .* i:s i;t; ly u U3;, eG G

"Kerinduanmu tak alan menggelora karena raungan burung dara
yang bertengger di atas dahan-dahan memancing merpati."

Qatadatr berkata, "Makna t$l'ef;t yaiturkedua surga tersebut

memiliki kelebihan dan keluasan dibandin g y arLg lain. "

Diriwayatk4n dari Mujahid dan Ikrimah, batrwa iUili adalah

bayang-bayang datran-dahan di atas dinding."

,$< q -.5( ';V (maka nilonat Tuhan kamu yang manatkah

yang lrnmu dustakan?) karena masing-masing dari keduanya bukantah

sesuatu yang dapat didustakan dan diingkari.

' g(r rQq-(di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air
yang mengati).Inijuga sifat lainnya untuk a&, yatsi ,Vt, ,F e
?-:E * 6d!, (di masing-masing surga itu terdapat mata air yang

mengalir).

Al Hasan berkata, "Salah satunya adalah mata air jahe,

sedangkan yang satunyalagiadalah mata air tasnim."

Athiyah berkata, "Salah satunya mata air yang tiada berubah

rasa dan bauny4 dan mata air khamer (arak) yalnglezat rasanya bagi
peminumnya."

802 TAFSIR FATHUL QADIR



Pendapat lain menyebutkan, "Masing-masing dari keduanya

seperti yang di dunia dan beberapa kali lipatnya."

,W fu flt: $ @aka nikmat Tuhan pamu yang manalah

yang knmu dustaftanT) karena diantaranya adalah nikmat ini yang

terdapat di dalam surga bagi orang-orang yang bahagia.

bli # &n4.(di dalam kedua surga itu terdapat segala

macam buah-buahan yang berpasang-pasangan). lm sifat lainnya

untuk att*. yE\lil yakni dua macam dan dua jenis. Malaranya yaitu, di

dalam kedua surga tersebut terdapat berbagai macam buatr yang

masing-masing dua macam, dan masing-masing dari berbagai

macarnnya itu sangat nikmat rasanya.

Pendapat lain menyebutkan, 'Salah satu jenisnya basah dan

jenis lainnya kering. Masing-masing dari keduanya tidak kalatr oleh

yang lain dalarn hal kelebihan dan kebaikannya."

tl# W {f & @aka nilonat Tuhan kamu yang manaknh

yang kamu dustatran?) karena hanya dengan menyebutkan nikmat-

nikmat ini saja dan menyebutkan sifat-sifatrya di dalam Al Kitab yang

mulia sudah mengandung motivasi untuk melakukan kebaikan dan

menjauhi perbuatan buruk. Ini juga cukup jelas bagi yang dapat

mematraminya. Tentu saja ini nikmat dan anugeratr yang besar, maka

apalagi ketika memperoleh nikmat tersebut.

ifrt e. W ij e ',$4 (merelca bertelelan di atas

permadani yang sebelah ilalamnya dari sutra). Manshub-tya '4'$?

karena sebagai haal Q<eterangan kondisi) dari fa'il kalimat ,3'L -;$

(dan bagi orang yang tafut). Penggunaan lafazhjamak di sini karena

dibawakan kepada makna 0..

Pendapat lain menyebutkan, "'Aamil-rrya dibuang, dan

perkiraannya: 'wrll oJ#31. (mereka merasakan nikmat itu sambil

bertelekan)."
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Pendapat lain menyebutkan, "Manshub'nya ifu karena sebagai

pujian. ;liir aOalatr bentuk janrak d"i "r,l:jt, Sedan"Bkan 'A.W, adalah

yang di bawatr bagian luar, yaitu bentuk jamak dari UtJar.."

Az-7ayaj berkata, "Maksudnya adalah apa yang setelah

bumi."

Uf,ili adalatr suta yang tebal. Bagian dalamnya saja

berisikan sutra, maka apalagi bagian luarnya.

Dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, "Bagian dalamnya saja

berisikan sutra, lalu bagaiman bagian luarnya?" Dia berkata, "Id
sebagaimana yang Allatr firmankan, #t * ,i { 'o$ U ,fr & t6.
(Seorang pun tidak mengetahui apa yang disemburryilan untuk

merelra, yaitu [bermacam-macam nilonatJ yang menyedapkan

pandangan mata) 
.(Qs. 

As-Saj dah [32]: l7l'
Pendapat lain menyebutkan, "Terbatasnya hanya pada

penyebutan sebelah dalamny4 larena tidak ada seorang pun di bumi

yang mengetahui apa yang sebelah luarnya." \

Al Hasan berkata, "Sebelah dalamnya dari sutra dan sebelah

luarnya dari cahaya yang mengeras."

Al Hasan berkata, "'gioir adalatr 'ifur(bagran luar)."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra, dia berkata,

"Terkadang bagian dalam menjadi bagian luar, dan bagian luar

menjadi bagran dalam, karena masing-masing dari keduanya

merupakan sisi tersendiri. Orang Arab mengatakan r-ri,i ,oti'lJt '# ,t;

:rixJ' ,li ti"i bagian luar langit dan ini bagian aatam langit),

berdasarkan realitas yang terlihat."

Ibnu Qutaibatr mengingkari hal tersebut, dia berkata, "Ini tidak

terjadi kecuali pada dua sisi yang setaxa."
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g(" ;;4i i$ (dan buah-buahan kedua su,rga itu dapat

[dipetikJ dari dekat). lni mubtada' dar. khabar.;;Jt adalah buah-

buatran yang dipetik.

Suatu pendapat menyebutkan, 'lPohon itu dekat, sehingga

dapat dengan mudatr dipetik oleh yang ingin memetiknya'"

Jumhur membacany" i3, dengan dua dhammaft. Sedangkan

Abu Haiwah membacanya dengan dhammah dar. suhm t/r]
membacanya {u, derrgar- fathah pada huruf iiim. Isa bin umar

membacanya dengan kasrah Lrhtl. Isa juga me,mbacanya dengan

lrasr ah pada huruf nuun dalam rrada imal an L*jl.
.J.:#, W ;{( gV (mapa nilonat Tuhan lamu yang manaknh

yang kamu dustatran?) karena semua ini. merupakan posisi yang tidak

dapat didustakan sedikit prm, karena mencakup banyak faedah yang

segera dan yang akan datang

' ,);fii LUi 'q- (di dalam surga itu ada bidadari-bidadari

yang sopan menundukkan pandangannya). Az-Z,aijaj berkata, *Allatl

mengatakan '4taremmaksudnya adalatr kedua surga itu dan segala

kenikmatan yang disediakan bagi pemiliknya."

Pendapat lain menyebutkan, "'4- makzudnya adalah pada

permadani-permadani yang sebelah dalamnya dari suta. Makna !*3
;jti aaAatt, bidadari-bidadari itu membatasi pandangan mereka

hanya kepada suami-suami mereka saja, tidak melihat kepada yang

selain suaminya." Penafsiran ini telah dipaparkan dalam suratr Ash-

Shaffaat.

':*{; Ai$ #t'#}6 i Qtdakpernah disentuh oleh manusia

sebelum merela [penghuni-penghuni surga yang meniadi suami

merelral dan tidak pula oleh iin). Al Farra berkata, "d.i.Ljl adalah

CQjli, yaitu nikah dengan meneteskan daxah perawan. Dikatakan

\1EJt,>.b apabila memerawani gadis itu."
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Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa

bidadari-bidadari itu tidak pemah digauli dan tidak pernah disetubuhi

oleh seorang pun sebelum mereka."

Muqatil berkat4 "Itu karena mereka diciptakan di surga."

Dhamir pada kalimat ;i,14 kembali kepada para suami yang

ditunjukkan oleh gjr( L*i.
Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir ini kembali kepada

'r-,5!. Kalimat ini berada pada posisi rafa'sebagai si/ar untuk Li;3,
karena idhafah-nya adalah bentuk idhafah secara latazJl...

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Lilr adalah !;ir
(sentuhan), yakni 'e;- p (tidak pernah disentuh). Demikian

perkataan Abu Amr.

Al Mubarrad berkata, "(Maksudnya adalah) tidak pemah

ditundukkan.'U,i.lt adalah U,,rilt (penundukan)."

Di antara penggunaan 'c-,Ltr denqan makna seperti yang

dis'ebutkan oleh Al Farra adalatr perkataan Al Farzadaq berikut ini:

l3t p.U e*f ct ,t'rrrb;- lUtr4t
" Merelra mengaiukan kepadaht, melep tidak pernah menyentuh

seorong pun sebelumht.

Dan merekn lebih terpelihara daripada telur burung unta."

Jumhur membacany a "6li-ji,dengan kasrahpada huruf miim.

Al Kisa'i membacanya dengan dhammah 6iit-f .

Sedangkan Al Jehdari dan Thalhah bin Musharrif membacanya

denganfathah tSti'}.
Dalam ayat ini dan banyak ayat lainnya dalam surah ini

terkandung dalil yang menunjukkan batrwa jin akan masuk surga bila
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mereka beriman kepada Allah & dan melaksanakan kewajiban-

kewajiban dari-Nya serta menjauhi laranganJarangan-Nya.

"5.:& W ;{r, eE (maka nilanat Tuhan lamu yang manaknh

yang lramu dustalcan?) karena walaupun sekadar motivasi untuk

meraih nikmat-nikmat ini, maka sesungguhnya itu merupakan nikmat

yang besar dan anugeratr yang agung, karena dengannya dapat

diperoleh ambisi untuk melakukan amal-amal shalih dan dijauhinya

amal-amal maksiat, maka apalagi tercapainya nikmat-nikmat tersebut

dan merasakannya di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan tanpa

berhenti selamanya.

it;;fit Sitr)t'i1? Geatran-akan bidadari itu permata yakut

dan marjan). lnt sifat untuk Li;3, atau haal dari mereka. Allatr &
menyerupakan mereka dalam hal kebeningan warna dari merahnya

dengan permata yakut dan marjan. bit;rt adalatr batu,mulia yang

sudah dikenal (rubf safu; merah delima), sedangkan 0l*rJl telatl

kami kemukakan di dalam surah ini juga dengan perbedaan besar atau

kecilnya mutiara, atau mutiara merah yang dikenal itu.

Al Hasan berkata, "Mereka berada dalam kebeningan yakut

dan putihnya marjan.'

Dikhususkannya penyebutan marjan berdasarkan pendapat

yang menyebutkan batrwa itu adalatr mutiara kecil, karena

kebeningannya (clarity) lebih bening daripada mutiara besar.

96& K; ;{C gt (maka nipnat Tuhan lcanu yang manakah

yang lramu dustatcan?) karena semua nikmat-Nya tidak dapat

didustakan, apa pun itu, maka apalagi nikmat-nikmat dan anugeratr-

anugerah yang agung ini.

Kalimat iGjf $y rS;'ii'i($ S7 (tidak ada balasan kebaikan

lrecuali kebailan [pulaJ) menegaskan kandungan kalimat sebelumnya.

Maknanya yaitu, tidak ada balasan bagi yang melalnrkan amalan yang
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baik sewaktu di. dunia kecuali kebaikan baginya di akhirat. Demikian

perkataan Ibnu Zaid dan lainnya.

Ikrimah berkata, "Balasan bagi orang yang berkata, 'Tidak ada

hrhan yang haq selain Allah (laa ilaaha illallaah)', adalatr surga."

Ash-Shadiq berkata,, "Balasan kebaikan yang datrulu kau

lalarkan kepada orang lain adalatr dipeliharanya kebaikan itu untuk

selamanya."

fu-Razi berkata, "Ada beberapa poin di dalam ayat ini,

sampai-sampai dikatakan bahwa di dalam Al Qur'an terdapat tiga ayat

yang masing-masing bernilai seratus ayat:

Pertama, firman-Nyu, l{i't+fi6 (Karena itu, ingatlah knmu

lrepada-Ku niscaya Aht ingat [pulal kepadamu) (Qs. Al Baqarah [2]:
ts2).

Kedua, firman-Nya, & ii oy (O* sekiranya kamu trembati

lrepada firedurhakaanJ, niscoya Kami kembali [mengadzabmu]) (Qs.

Al Israa' [7]: 8).

Ketisa, firman-Nya, ir1;if ff a;1f 5# S (Tidak ada

balasan kcbaikan kccuali kebaikan [pula)."
Muhammad bin Al Hanafiyah berkata, *Maksudnya adalatr

bagi yang berbuat baik dan bagi yang berbuatjahat, bag! yang berbuat

baik di akhirat, dan bagi yang berbuat jatrat hanya di dunia."

t6)ft -k-, ;*t {\j lmatra nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lramu dustakon?) karena diantaranya adalah memberikan balasan

kebaikan kepada kalian di dunia dan di akhirat dengan penciptaan,

rezeki, dan petur{uk kepada amal shalih, serta teguran dari perbuatan

yang tidak diridhai-Nya.

gQ qi' ;r$ (dan selain dari surga itu ada dua surga lagi)
maksudnya adalah, selain dari kedua surga tadi yang.telah disebutkan

sifat-sifatnya itu, ada dua surga lainnya bagi selain orang-orang yang
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telah memperoleh kedua surga terdahulu dari para penghuni surga.

Makna 9;l U yakni dari hadapannya dan dari arahnya, bahwa

keduanya lebih dekat kePada ArsY.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kedua surga yang

pertama adalah surga'Adn dan sqrga An-Na'im, sedangkan dua surga

lainnya adalatr surga Firdaus dan surga Ma'wa-

Ibnu Juraij berkata, "Maksudnya adalah empat tingkat sur€a,

dan surga diantaranya untuk orang-orang lebih dulu mendekatkan diri

kepada Allah. rE, '# &n4. (di dalam pedua surga itu terdapat

segala macarn buah-buahan yang berpasang-pasangan) dan dua mata

air yang mengalir. Dua surga bagi golongan kanan, iC6'E?8+-
(di dalam keduanya ada [macam-macamJ buah-buahan dan kurma

serta delima) dan A6-(; ofr4. (di dalam kedua surga itu ada dua

mata air yang memancar)."

Ibnu Zaid berkata, "sesungguhnya dua surga yang pertama

adalah dari emas, yaitu untdk orang-orang yang mendekatkan diri,

sedangkan dua lainnya dari perakrT2,yaitu untuk golongan kanan'"

t$ft (kj :1t: El; (maka nilonat Tuhan lamu yang manalcah

yang lramu &tstaftan?) karena semuanya benar dan nikmat, tidak

mungkin dapat diingkari.

"!it71 
(kedua surga itu [kelihatanJ hiiau tua warnanya), ada

i' tir adh antara keduanya.

Abu Ubaidah dan Az-Zajjaj berkata, "Dikarenakan sangat

hdaunya kedua swga itu sehingga tampak hitam dalam penglihatan,

dan setiap yang tertutupi warna hitam dalam penglihatan disebut

eJr."
Mujahid berkata, "(Maksudnya adalatr) gtft:P (hitam

warnanya)."

t' ..ili ud"luh tE (perak).
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Secara batrasa :Uifur adalah 'rriJr 6ritam), dikatakan {\i ",r:}

sehingga putihnya tidak tampak.

,($ft (kj ;'lt: {$ @atra nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lamu dustakan?) karena semuanya adalatr nikmat-nikmat yang

jelas dan nyata.. tidak mungkin diingkari.

a€(; )G 4. (di datam kedua surga itu ada dua mata air
yang memancar). &:ait aa*ah pancaran air dari mata air. Maknanya

yaitu, di dalam kedua surga tersebut terdapat dua mata air yang

memancar

Para ahli bahasa mengatakan, bahwa &4t --{engan huruf
khaa'- lebih banyak pancarannya daripada i!,3t --4"rrgan huruf

baa'-.
Al Hasan dan Mujahid berkata, "Memancarlatr kesturi, 'anbar

(bibit minyak wangi), dan kamper di rumatr-rumah para ahli surga,

sebagaimana memancarnya curatran huj an."

Sa'id bin Jubair berkata, "sesungguhnya itu memancarkan

berbagai macam buatr-buatran dan air."

gVK W i.{t; ",^t (matra nilonat Tuhan kamu yang

manalrah yang lcamu dustakan?) karena ini bukan sesuatu yang layak

didustakan dan bukan sesuatu yang bisa diingkari.

i6t 'tr ii$t 4- @t dalam lceduanya ada [macam-macamJ
buah-buahan dan htrma serta delima). Ini termasuk sifat-sifat kedua

surga yang disebutkan belakangan tadi. Walaupun kurma dan delima

termasuk buatr-buahan, namun keduanya dikhususkan penyebutannya

karena kelebihannya dalam segi kebagusannya dan banyaknya

manfaat dibanding buah-buahan lainnya, sebagaimana diceritakan

oleh Az-Za1Saj, Al Azhari, dan lainnya.

dan p3l '1rai. apabila kuda dan unta bulunya didominasi wama hitam
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa dikhususkannya

penyebutan keduanya adalah karena banyaknya kedua macam buah ini
di tanah'Arab.

Pendapat lain menyebutkan, "Dikhususkannya kedua macam

buatr ini karena kurma adalah buatr dan makanan, sementara delima

adalah buatr dan obat."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya tennasuk buah-

buahan, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali Abu
Hanifah, namun dia sendiri diselisihi oleh dua sahabatnya, yaitu Abu

Yusuf dan Muhammad.

,(r+* ks;;*t; El; lmaka nilonat Tuhan kamu yang manakah

yang lramu dustakan?) karena diantaranya adalah nikmat-nikmat yang

terdapat di dalam surga An-Na'im. Penuturan cerita tentang itu
mempunyai dampak positif di daldm jiwa yang mendengarnya,

sehingga memotivasi mereka unfuk menaati Tuhan semesta alam.

i,. ,.- a
Ttt:.> 5\L'*i (di dalatn surgq-surga itu ada bidadari-bidadari

y ang b ai k-b ai k l agi' c anti k- c anti k). Jumhur membacanya .tii., secara

talchfif. Sementara Qatadatr, Ibnu As-Sumaifi, Abu Raja' Al Atharidi,

BaI<r bin Habib As-Sahmi, Ibnu Muqsim, dan An-Nahdi membacanya

dengan tasydidtbt?\.

Berdasark an qira'ah pertam4 maka itu merupakan bentuk
jarnak dan;:P, seperti wazan ii5, d.rrg* suhtn pada hwuf 'ain.

Dikatakan i7 ,sVf'ti;2it;y(wanita yang baik dan wanita yang tidak

baik). Atau bentuk jarnak aani:p yang merupakan peringanan dari
"z:p. X"pun berdasarkan qira'ah yang kedua,lafazh itu merupakan

bentuk jamak daxi a:j;, dengantasydid.

- AI Wahidi berkata, o'Para mufassir mengatakan, bahwa crt:j;,lt

maksudnya adalah para wanita yang berakhlak baik dan agr benvajatr

cantik."
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa sifat ini kembali kepada

snrga-surgayarlg empat tadi. Namun ini tidak beralasan, karena sifat

itu telah diperuntukkan bagi para wanita di kedua surga pertama,

batrwa mereka ,)JEti LUS (sopan menundukkan pandangannyal, ";!rK

iCfiS LitYji (seaknn-aknn bidadari itu permata yahtt dan marjan).

Antara kedua sifat ini terdapat perbedaan yang jelas.

+693W ;*r; * (*ot* nikrnat Tuhan kamu yang manakah

yang lamu dustakan?) karena sedikit saja darinya, apa pun itu, tidak

dapat didustakan.

)g O !,ijLi:, 3? (tbidadari-bidadariJ yang jelita, putih

bersih dipingit dalam rumah) maksudnya adalah "oL'"# (dipingit).

Dari pengertian ini terdapat istilah 
"e.ljt 

(benteng; kastil; istana),

karena istana menahan orang di dalamny".')Fl merupakan bentuk

jarnak dariitsrr, yaitu yang sangat putih bagian putih matanya dan

sangat hitam bagian hitamnya. Penjelasan tentang makna rt-lyJl dan

perbedaan pendapat mengenainya telah dipaparkan sebelumnya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna l$jLi;i adalah,

mereka terbatas hanya kepada para suami merek4 tidak mendatangi

selain mereka. Demikian yang diceritakan oleh Al Wahidi dari para

mufassir.

Pendapat yang pertama lebih tepat, demikian juga yang

dikatakan oleh Abu Ubaidah, Muqatil, serta lainnya.

Disebutkan dalam Ash-Shibabl tlyl - 'r:Fl - l"3.tr 'o:*t
artinya aku menahannya. Maknanya yaitu, mereka dipingit di dalam

rumatr.

ita.l' adalah bentuk jarnak dari ,;". Ada juga yang

berpendapat bahwa itu bentuk jarnak d*i p, sedangkan p,ir uaA*,

bentuk jarnak 6a6 z$, yaitu tiangtiang yang dipancangkan, lalu

dibbntangkan kain padanya sehingga lebih sejuk daripadatenda.
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Pendapat lain menyebutkan, "Satu tenda dari tenda-tenda surga

adalah mutiara yang dilubangi sejauh satu farsakh kali satu farsakh

(panj ang dan lebarnya). "

Marfu'-rya jlkarena sebagai badal dari !;*.
If {; ';S 3y ';S- J (mereka tidak pernah disentuh oleh

manusia sebelum merelca [penghuni-penghuni surga yang meniadi

suami merekal dan tidak pula oleh iin). Penafsirannya telah

dikemukakan dalam penyifatan dua surga yang pertama.

9W (K, ;*r; $$ lmaka nihnat Tuhan lcamu yang manalcah

yang lramu dustalran?) karena ini semua merupakan nikmat-nikmat

dan anugerah-anugerah yang tidak mungkin dapat diingkari.

gG gft; * ;; li '*63 (mereka berteleknn pada

bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah). Manshub-nya

$SF karena sebagai haal (keterangan kondisi) atau pujian

sebagaimana yang sebelumnya.

Abu Ubaidatr berkata, "U?:)t adalatr permadani." Demikian
juga yang dikatakan oleh Al Hasan, Muqatil, Adh-Dhahhak, dan

lainnya.

Ibnu Uyainah berkat4 *Maknanya adalah 4lit(permadani)."
Ibnu Kaisan berkata "Maknanya adalatr et?, (bantal-

bantal)."

Diriwayatkan juga dari Abu Ubaidah, dia berkata, "Maknanya

adalatr pinggrran pakaian."

Al-Laits berkata, "Suatu jenis pakaian berwarna hijau."

tinggi."

lebar."

Pendapat lain menyebutkan, "Itu adalah hamparan yang

Pendapat lain menyebutkan, 'Itu adalah setiap pakaian yang
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Disebutkan dalam Ash-Shibab: UVlt adalah pakaian hijau
yang dibuat selimut. Bentuk tunggalnya'rili."

Az-Zajjaj berkata, "sebagian orang mengatakan, bahwa U?}t
di sini adalatr taman-taman surga. Sebagian lain mengatakan, bahwa

U?1, adalatr 3sl.i @antat-bantal). Sebagian lain lagi mengatakan,

bahwa 4t jtadalatr selimut."

Mereka yang mengatakan batrwa itu adalatr taman-taman surga

diantaranya adalatr Sa'id bin Jubair.

''j' 'O?:), dibentuk dariU;- U')yang artinya meninggi. Dari situ

terdapat kalimat ;irlt i6;i ftepakan burung), yaitu gerakan sayapnya

di udara. Jumhur membacanya gj$, dalam bentuk kata tunggal,

sementara Utsman bin Affan, Al Hasan, dan Al Jahdari membacanya

J3'63, dalam bentuk j amak.

gC gfr (dan permadani yang indah>.'ei;, uaauf, 4ijt
(permadani) dan karpet yang disulam.

Abu Ubaidah berkata, "Setiap sulaman permadani disebut

A-#,yaitu dinisbatkan ke negeri tempat dibuatnya sulaman itu."

Al Fara berkat4 "'g$radalah karpet yang mahal."

Pendapat lain menyebutkan, "g,tilt (permadani)."

Pendapat lain menyebutkan, "LJt (karpeq permadani)."

Pendapat lain menyebutka, " Sutra. u

Ibnu Al Anbari berkata, "Asalnya adalah, dulu Abqar adalah

sebuah kota yang dihuni oleh jiq lalu setiap produk unggul

dinisbatkan kepadanya."

Al Khalil berkata, "Menurut orang Arab, 
tn4 

adalah setiap

yang mulia, terhormat, dan membanggakan, baik laki-laki maupun

perempuan. Contohnya adalatr ucapan Zuhari berikut ini:
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t.M t;G-'oi (i o:}y t-i?L qe'j?i
' Bayangkan padanya ada i rn'i in' Abqariyah,

Suatu hari mereka layak menanS, lalu berhtasa'."

A1 Jauhri berkata" "tgfi, adalah sebuah tempat, dan orang

Arab menyatakan batrwa itu adalah tempatnya para jin."

Lubaid berkata,

'r1rr? {:-,t Lq:iW
"Kahrl dan Syaban bagoiknn jin-iinyang 'Abqari-"

Mereka lalu menisbatkan kepadanya segala sesuatu yang

menakjubkan, kecerdasan, keindatran, dan kekuatan, sehingga mereka
- t '-..

menyebutnya',€-*e.Ini adalah kata tunggal dan jamak.

Jumhur membacanya *j7' Utsman bin Affan, Al Hasan, Al

Jahdari membacanya'€ iV. Juga dibac L t*.
Keduanya adatatr penisbatan kepada jQ, rrarra sebuah negeri.

Quthrub berkata, *Ini bukan penisbatan, tapi seperti iratu'gf
dan'*'rT,serta l3*i d* lJ6{.'

Jumhur juga membacanya ,i;, dengat dhammah pada huruf

Hna' dan suhtn pada hunrf dhaadh.Ini dibaca juga dengan dhammah

pada keduanyalrlell,yaitu logat sebagian suku Arab.

9W W ;1( ;V (matra nilonat Tuhan kamu yang manaknh

yang lamu dustalcan?) karena masing-masing dari semua itu tidak

mungkin didustakan dan tidak dapat diingkari.

Di permulaan surah ini telah kami jelaskan tentang alasan

berulang-ulangnya ayat ini, maka kami tidak mengulang

penjelasannya.
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dfis # o; 4;'t 1fi (aana Asrns nama Tuhanmu Yang

Mempunyai Kebesaran dan Karunia). ilr6 adalah bentuk J-otio dari

sjt.
Ar-Razi berkata, "Asal 3](fr aari 'g!Ar, yaitu konstan dan

stabil. Contohnya 'aiir, 'gJ. (duduknya unta; depanya unta), 1;l i?y,

ftolam air), karena airnya tetap di dalamnya. Maknanya yaitu, Nama-

Nya tetap dan abadi, atau tetapnya kebaikan di sisi-Nya. Karena

sekalipun kjt ia diambil dari makna kestabilan, namun digunakan

dalam kebaikan. Atau maknanya yaitu, perihal-Nya tinggi dan luhur.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah menyucikan

Allah &. lita 3]6' dinisbatkan kepada nama Allah @,, bagaimana

dugaanmu tentang Dzat Allah S? Pendapat lain menyebutkan, bahwa

p-)i U"r-akna sifat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu sisipan,

seperti dalarn ucapan penyair berikut ini:

)ilrk r'; #- n ,*ili{-l' rt i )fJt J\
)er '

"Kepada tahun, kemudian semoga lcesejahtaraan bagi katian berdua.

Barangsiapa menangis setahun penuh maka dia telah meminta

maaf,-

Penafsiran dfi! # o; (Yang Mempunyai Kebesaran dan

Karunia) telatr dikemukakan dalam suratr ini juga.

Jumhur membacanya 45fi ,ss, karena dianggap sebagai sifat

untuk $.
Ibnu Amir membacanya )Mt j'5, k*"nu dianggap sebagai

s/ar untut< pi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, .2G 4;C,13,L';li (dan bagi ofang yang tilatt saat menghadap

Tuhannya ada dua surga), dia berkata, *Allah menjanjikan surga bagi

8r6 TAFSIR FATHUL QADIR



orang-orang beriman yang takut saat menghadap-Nya sehingga

mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban dari-Nya'"

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, "Takut kemudian bertakwa. Orang yang takut itu adalatr yang

melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan

terhadap-Nya."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syailtr meriwayatkan dari Atha,

batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

t'**o1;d 
bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

ayat ini, dia berkata" "(Maknanya adalatr) bagi orang yang takut

kepada-Nya di dunia."

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Mani', A1 Hakim, At-

Tirmidzi, An-Nasa'i, Al Baz'zar, Abu Ya'14 Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan. Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Dardq bahwaNabi $ membacakafayat, 'a1lJ

,&; -$i63t1 (Dan bagi orang yang tahtt saat menghadap Tuhanrrya

ada dua surga), lalu aku berkata, "Walaupun dia berzina dan

walaupun dia mencuri, watrai Rasulullatr?' Rasulullatr # lalu

mengatakan untuk k.edua kalinya, 9& 4;i6.3'L -;Ji (Dan bagi orang

yang talatt saat menghadap Tuhanrrya ada dua surga). Aku pun

bertanya lagi, "Walaupun dia beruina dan walaupun dia mencuri?"

Beliau pun mengatikan untuk ketiga kalinya, 9& $iG;3L JtJ (Dan

bagi orang yang tahtt saat menghadap Tuhannya ada dua surga).

Aku pun bertanya lagi, 'Walaupun dia berzina dan walaupun dia

mencuri?" Beliau pun bersabda, rr'r]lJr nJ At et oP e Vo'

Walaupun Abu Dorda tidaksuka).r7t

tR shahih.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah,$ bersabda (membacakan ayat), gtt+ 4:ie 3:€ isi (Dan

bagi orangyang talafi saat menghadap Tuhannya ada dua surga),Ialu

Abu Darda berkata, 'Walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri,

wahai Rasulullah?' Beliau pun bersabd4 Al ei ol ,O? ttb G':;t{s
rr'.:1fur g.t lWalaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri, dan

walaupun Abu Darda tidak suka)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Yasar -
maulakehtarga Mu'awiyah- dari Abu Darda, mengenai firman-Nya,

gV ^4r' 
iC; ,1tL ilsj (dan bagi orang yang talatt saat menghadap

Tuhannya ada dua surga), bahwa dikatakan kepada Abu Darda,

"Walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri?" Abu darda

berkat4 "Siapa yang takut saat menghadap Tuhannya maka tidak akan

berzina dan tidak akan mencuri."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata:

Ketika aku sedang di tempat Hisyam bin Abdul Malik, dia berkata:

Abu Hurairah berkata: Rasulullah & bersabdq 9& -..? iG; 3'E iA;

HR. Ahmad (614A,447) dan Al Haitsami dalarnAl Majma' Qlll8), dia berkata,
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Lafazhnya dari Amb bin Al Aswad.
Para perawi Ahmad adalah para perawi Ash-Shahih."

Disebutkan oleh Ibnu i*t - 
Qlnr; Ibnu Hajar dalam At Fatfu (lit27), dia

menyandarkarmya kepada An-Nasa'i dari hadits Atha bin Yasar, dari Abu Dardq
dan Al Butfiari berkata, "Tidakshahih."

Ibnu Hajar berkata, "Ada pernyataan mendengamya Atha bin Yasar dari Abu
Darda, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam At-Tafsrr. Ath-Thabaruni dalan Al
Mu'jam dan Al Baihaqi dalamAsy-Syu'ab;'

Ibnu Hajar juga berkata, "Ada beberapa jalur periwayatan lainnya, diantaranya
riwayat yang dikemukakan oleh An-Nasa'i dari riwayat Muhammad bin Sa'd bin
Abi Waqqash, dari Abu Dardq menyerupai riwaya! Atha bin Yasar. Riwayat yang
dikemukakan oleh Ath-Thabarani dari jalur Ummu Dard4 dari Abu Darda, yang
me-marfu'-kawrya (menyandarkannya kepada Nabi SAID dengan lafazA:
Barangsiapa mengucapkan laa ilaaha illallaah maka dia akan masuk surga... dan
dari jalur Abu Maryam dari Abu Darda yang menyerupai itu. Serta dari jalur Ka'b
bin Dzihl: Aku mendengar Abu Darda me-zarfu'-Y,awrya. Juga riwayat yang
dikemukakan oleh Ahmad dari jalur ril/ahib bin 'Abdullah Al Maghafiri dari Abu
Darda dan me-marfu'-kannya." @ai Al Fath).
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(Dan bagi orang yang tahtt saat menghadap Tuhannya ada dua

surga). Atu Hurairah talu berkata, "walaupun dia berzina dan

walaupun dia mencuri?' Aku berkata, "Sesungguhnya itu sebelum

diturunkannya kewajiban-kewajiban. Adapun setelah diturunkannya

kewaj iban-kewajiban maka berlalulah ini."

Al Bukhaxi, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu

Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah $ bersabda, 'g:l ,/'tS:i' ItW
qiri.ljt^i* H",y 9&t ,W6iW!t@ it'; )& :y&
* e.*,t & :oi$, iir lt d" itt;;iz-'ot u.: iiti' #.6i '11'1Ui
g:* (Surga*urga Firdaus ada empat surga, [yaituJ dua surga dari

emas, hiasan-hiasannya, bangunan-bangunannya dan segala isinya,

ddn dua surga dari perah hiasan-hiasanfrya, bangunan-bangunannya

dan segala isinyo. Apa yang di antara ftaum [ahli surgal dan saat

merelra melihat kepada Tuhan mereka tidak lain adalah paknian

lresombongan pada waiah-Nya di surga 'Adn).r74

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi $, mengenai firman-Nya,

9g 4; iG; 3E ifli @an bagi orang yang tahtt saat menghadap

Tuhannya ada dua surga),dan mengenai frman-Ny1 9G'Cgi' i:
(dan selain dari surga itu ada dua surga tagi),beliau bersabda, 9(4

4, ?*\ It b \ej ,:u::art. ?t u (Dua surya dari emas

untuk orang-orang yang dideftatftan [kepada AllahJ, dan dua surga

dari perak bagi golongan kanan).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu

Al Mtrndzir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi dalarn Al Ba'rs, dari Abu Musa, mengenai firman-Nya,

,v* * ici .3'L iisi (dan bagi orang yang tahtt saat menghadap

Tuhannya ada dua surga), dia berkata, "Dua surga dari emas unfuk

tla Muttafaq'alaih.
HR. Al6.rin*i (487s) dan Mustim (l/163).
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yang lebih dulu (beriman), dan dua surga dari perak untuk yang

mengikuti (mereka)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, g1t1sfii (kedua

surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-b,uahan), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) kedua surga itu mempunyai bermacam-macam

serta beragam (pepohonan dan buatr-buahan)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia

berkata, *Dahan-dahannya saling bersentuhan satu sama lain."

Abd bin Humaid dan Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan darinya

juga, dia berkata, *',flt [bentuk tunggal dari g61] adalah i,Ltir
(dahan)."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, Abdullatr bin

Ahmad dalam Zawa'id Al Musnad,Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

dalam Al Ba'ts,dari Ibnu Mas,'ud, mengenai firman-Nya" i &'tt;SI
{;:"1 u. ffi (mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah

dalamrrya dari sutra), dia berkata, "Kalian telah diberitatru tentang

bagian-bagian dalam, lalu bagaimana tentang bagian-bagian luar?'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dikatakan kepadanya, "Sebelatr

dalamnya dari sutra, lalu bagaimana bagian luarnya?" Dia berkata,

"Itu termasuk di antara yang difirmankan Allah, {'JFli, 33 $ S,;

*1 '# sy(Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyitran

untuk merekn, yaitu [bermacam-macam nibnatJ yang menyedaplmn

p andangan mata) (Qs. As-Saj dah l32f: 17) ;'
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 9t1 ;frfr 6 @on buah-buahan kedua surga

itu dapat [dipetikJ dari dekat), dia berkata, "t^(* maksudnya ada]ah
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6?i @uah-buahnya). utr3rJr afiinya yang dekat darimu, mudah

dijangkau sambil berdiri dan duduk."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Al Ba'rs meriwayatkan darinyajuga, mengenai firman-Nya, $;-
,)jli 2,irs (di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan

menunduklran pandangannya), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

tidak mengaratrkan pandangan kepada selain suami mereka. '#+q I
(tidak pernah disentulz) maksudnya adalah tidak pernah didekati (oleh

manusia dan jin).'!

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dari Abu Sa'id Al

Khudri, dari Nabi $, mengenai firman-Nya, it;;fi3 L!$i "#Y
(sealrnn-alan bidadari itu permata yahtt dan marian), bahwa beliau

bersabda, ;*"5 W rii ,;tt',tft.!Tr7.Jr 'u ,*i ti$r d Wt ,tl F
4 t 3z 

"r. 
- -.t€ at- Gt, o *t 6:6-i ti'o# t45b L;li'^J, ,;f6 o';.7t1 ,y. 6

aU; lis 'U qt1 (Engknu melihat kepada waiahnya di dalam

pingitannya lebih bening daripada cermin. Dan sesungguhnya

mutiara terendah padanya benar-benar dapat menerangi antara

Timur dan Barat, dan sunggth dia mengenalcan tujuh puluh pakaian,

dan penglihatannya dapat menembusnya hWga melihat tulang

betisnya dari batik i@."t

Ibnu Abi Syaibatr, Hannad bin As-Suddi, At-Tirmidzi, Ibnu

Abi Ad-Dunya dalam Shifat Al Jannah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,

Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi $, beliau

bersabda, e ,b itei", ,\t "u W6'"Pq. ,il #, ft :b)u a?;l'o1

r75 Sanadnya dha'rf. I

HR. Ahmad (3t7i); Al Hakim Qla2O; AI Baihaqi dalan At Ba'ts (375) dari
jalur Abu As-Samah, dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id... lalu ia
menyebutkannya.

Saya katakan: Abu As-Samah adalah Darraj, yang menurut Al Hafidr, *Shaduq

(sangat jujur)." Tapi haditsnya dari Al Haitsam statusnya dha'iJl
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f.t:s u 
-'^;;::j '^*bLI p <L" g ''lzii (sesungguhnva wanita vang

termasuk ahli surga almn terlihat putih betisnya dari balik tujuh puluh

palraian hWSa terlihat tulangnya. Demikian itu karena Allah

berfirman, "Seakan-alan bidadari itu permata yakut dan marian."

Adapun permata yahtt, itu adalah batu permata yang bila engkau

masulrkan lrmoat lce dalamnya kpmudian engkau menjernihknnnya,

maka engkau alcan melihatnya dari balilmya).r76 Hadits ini

diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara mauquf, dan dia berkata,

"Ini lebih shahih."

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-

Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu Umar -dan 
Al Baihaqi menilainya

dha'if-- dia berkata, 'oRasulullah #h bersabda mengenai firman-Nya,

if;Yj 'if *{j t5;- J7 (rid$ ada balasan kebaikan kecuali

kebaiknn [pula),' beliau bersabda, gi' if giu;rtb'cJi,\i'i;it7 c
(Tidak ada balasan dari Dzat yang engkau tauhidkan [esakanJ
lrecuali surga)."r77

At-Tirmidzi dalam Nawadir Al Ushul, Al Baghawi dalam

Tafsir-ny4 Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus, dan Ibnu An-
Najjar dalam Tarikh-nya juga meriwayatkan seperti itu dari Anas

secara marfu'. '

176 Dha'iy
HR. At-TirmidziQ533) dan Ibnu Hibban (7353).
At-Tirmidzi mengisyaratkan dha'if-nya yang marfu' dan shahih-nya yang

mauquf, dia berkatq "Qutaibah menceritakan kepada kami: Jarir menceritakan
kepada kami dari Atha bin As-Saib, menyerupai hadits Abu Al Ahwash, namun para
salrabat Atha tidak me-morfu'-kannya. Ini Lebih shahih;'

Sementara itu, Al Albani menilainya dha'f.t" Dha'i7
HR. Al Baihaqi dalan Asy-$tu'ab (427), dia berkatq "Ibrahim bin Muhammad

Al Kufi meriwayatkan ini sendirian, dan itu munkar."
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (4D78) dari hadits Anas yang

dikeluarkan oleh Abu Hatim dari jalur Bisyr bin Al Husain.
Saya katakan: Bisyr perawi dha'if.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir secara marfu',

mengenai ayat,'ili;rt ^t;ilbl rl l*ly * w;1 ui,r"$ Qtdak ada

balasan dari Dzat yang kita diberi-Nya Islam kecuali memasuklannya

. ke surga).

Ibnu An-Najjar dalam Tarikh-nyajuga meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib secara mdrfu'seperti hadits Ibnu Umar

Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrnan-Nya,

36if {r o;ij 5# s" $idak ada balasan kebaikan lrecuali

lrebailan [pulaJ), dia berkata, *Tidak ada balasan bagi orang yang

mengucapkan ,laa ilaaha illallaah'di dunia, kecuali dia mendapatkan

surga di akhirat.'

Ibnu Adi, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Ad-Dailami, dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas -At Baihaqi memJarnya

dha'i|- dia berkata: Rasutullah $ bersabdq e "-1i l/" ;O fu SYt

( ir;Ii ff e+if ,:# t7t ,rt;.iiq l.d. ,f\t b,-" (Attah

menurunlran kcpadaht 6yat di dalam surah Ar-Rafumaan bagi orang

tufir dan orang muslim, "Tidak ada balasan kcbaikan ftecuali

lrcb ailran [pul a).')t1 I

Ibnrl Mardawaih juga meriwayatkannya secara mauquf pada

Ibnu Abbas

Hannad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, eEG 1 ltredua surga itu firelihatanJ hijau tua warnanya), dia

berkata "Maksudnya adalah oUrP, ti,i lteaua surga itu [kelihatan]

hijau)."

r78 Sangat dha'if.
HR. Al Baihaqi dalarnAsy-Syu'ab (9154).
Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al Kamil (71104). Dalam sanadnya terdapat Al

Haitsam bin Adi Al Kufi, perawi yang riwayatrya ditinggalkan.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia

berkata, "Keduanya menghitam karena sangat hijau akibat tersiram

aliran air."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr, Hannad, Abd bin Humaid, dan

Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari Abdullah bin Az-Zubur.

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

AySrb Al Anshari, dia berkata, "Aku tanyakan kepada Nabi $
mengenai firman-Nya, o!:il7Jil (kedua surga itu [tretihatanJ hijau tua

warnanya), beliau pun bersabda, out:.*? (Keduarrya firelihatanJ
hijau);'

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, t6(; Oang
memancar), dia berkata, "(Maksudnya adatah) \U.g (yang mengalir

atau memancar)."

Abd bin Humaid meriwaya&an darinya, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) memancarkan air. "

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Shifat Al
Jannah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya". i:* tf--
(bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik), dia berkata,

"setiap muslim memiliki bidadari, setiap bidadari memiliki tenda, dan

setiap tenda memiliki empat pintu, yang dari pintu-pintu itu masuk

kepadamu kemuliaan, penghormatan, dan hadiah dari Allah yang tidak
pemah ada sebelumnya. Tidak bersikap dingin (kaku), tidak ambisius,

tidak bau napasnya, dan tidak bau tubuhnya. Putih bersih dan bermata
jelita, bagaikan telur yang tersimpan dengan baik."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaih dari jalur lainnya

darinya secara marfu'.
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AbdbinHumaid,IbnuJarir,IbnuAlMundzir'danlbnuAbi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 5;
(yang jelito, putih bersih), dia berkata, "(Maksudnya adalirtr) bi
ip*[i ?-S*f (dipingrt), yakni bL'F (dipingit)' +$ ,z (datam

rumah),yakni di dalam rumatr-rumah mutiara'"

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan (darinya), dia berkata 

""'-hi' 
artinya bermata jelita'"

IbnuJarirdanlbnuAbiHatimmeriwayatkandarilbnu
Mas'ud, dari Nabi $, beliau bersabda, 'JW ]i iUltr (Al lcliyaam

adal ah mutiar a b er lub ang).r1 
e

Al Bukhari, Muslim, a9 fayva meriway?tl51r dari Abu

Musa Al Asy'ari, dari Nabi #, ,1* o j4-'r;7st etif "uW"a''i'e;4sr

bii"* u,fr ,u:?7\ili'; r *f *fi.W y!t) y e @ Y:,*o.:
adalah mutiara berlubang yang tingginya di langit enam puluh mil.

Di setiap sudutnya bagi orang beriman ada keluarga yang tidak

terlihat oleh yang lainnya. orang beriman itu berkeliling kepada

, rl80
mere&n).

Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, & 
"*'{-g+js (mereka bertelekan pada bantal-banta[), dia berkata

"-qMaksudnya adalatr) sprei (alas tidur), permadani, dan alas'"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia

berkata, "Maksudnya adalah sprei-sprei'"

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi

dalam At Ba rs meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, F ij5 (bantal-bantal yang hiiau)' dia

"'shahih.
Disebutkan oleh Ibnu larir Q7193),dan dikuatkan oleh syahidyang setelatmya'
tBo Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (3243) danMuslim (412182)'
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berkata, "Maksudnya adalah sprei-sprei. gY* if#i (dan permadani

yang indah), yakni g:tilr (permadani)."

Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, *Ujrlt adatah taman, dan q lilt adatatr €t :iJt (permadani). "
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